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பதிப்புரை  

வள்ளல் நபாருளிடம் காலம் வளரயாது 

நகாள்வருள வமற்நகாடுப்பர ்கூரந்்து. 

ஒரு நாடும் நமாழியும் நலம்நபற, அந்நாட்டின் 

வரலாற்று உண்ளமகளளச ் நசம்ளமயாக அறிதல் 

வவண்டும். அவ்வரலாற்றுள்ளும் முதன்ளமயாவன, 

நசந்நாப் புலவரும், முளறவகாடா மன்னரும், பிறரக்்நகன 

வாழும் நபருவள்ளல்களும் நசய்த அருஞ்நசயல்கவள.  

வள்ளல்கள் என்பார ்எளதயும் வளரயாது நகாடுக்கும் 

வாய்ளமயர.் வளரதல் என்பது ஒதுக்கிளவத்தல். நபாருள், 

இடம், காலம், நகாள்வவார ் முதலிய பகுதிகளள ஓர ்

எல்ளலக்கு உடப்டுத்தி வழங்குவாரும் உளர.் 

அவ்வாறின்றிப் நபாருளள அளவில்லாமலும், இடமும் 

காலமும் வளரயறுக்காமலும், வவண்டும் வபாநதல்லாம் 

வவண்டிய அளவுக்குவமல் பலரக்்கும் தன்பயன் கருதாது 

கடளமயாகக் நகாடுப்பது வளரயாது நகாடுத்தல்.  

அவ்வாறு நகாடுதத் வள்ளல்கள் பலர.் அவருள் 

களடஎழு வள்ளல்கள் என்பார ் பாரி, ஓரி, மளலயமான், 

அதியமான், வபகன், ஆய், நள்ளி என்ப. இவரக்ள் 

வரலாற்ளற நம் கழக வழியாக நாடக வடிவில் தக்காளரக் 

நகாண்டு எழுதுவித்து நவளிப்படுத்துங் கருத்து 

உளடவயாம்.  

அவற்றுள் இப்நபாழுது வள்ளல் அதியமான், வபகன், 

என்னும் இருவர ் வரலாறுகளும், திரு சிவ. குப்புசாமிப் 

பிள்ளள அவரக்ளால் எழுதப்நபற்று நவளிவருகின்றன. 

மற்றளவயும் நதாடரந்்து நவளிவரும். 

இயல், இளச, நாடகம் என்ற மூன்றனுள் நாடகவம 

மக்கள் உள்ளத்தில் நபாருள்களள உள்ளவாறு நன்கு 



 

பதிவிக்கும் சிறந்த கருவியாகும். ஏநனன்றால், ஒரு 

நபாருளள இயல் நமாழியால் உணர நம் மனம் நசவிளயத ்

தூண்ட வவண்டும். அவதநபாருளள இளச நமாழியால் 

உணரவநரின் நசவிவய மனத்ளதத ் தூண்டும். நாடக 

வாயிலாகநவனின் நசவிநயாடு காணும் கண்ணும் கூடி 

மனதள்தத ்தூண்டி அப்நபாருளள நன்கு பதிவிக்கும்.  

இந்நூளல மாணவர,் ஆசிரியர,் நபருமக்கள் 

எல்லாரும் வாங்கிக் கற்றுப் பயன் எய்தி, எங்கள் 

முயற்சிக்கு ஆக்கம் அளிக்குமாறு வவண்டுகின்வறாம்.  

 

நவம்பர,் 1946  தென்னிந்திய ரசவ சிெ்ொந்ெ 

நசன்ளன.     நூற்பதிப்புக் கழகெ்ொை். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

சங்க கால வள்ளல்கள்  

[முெற் புெ்ெகம்]  
_________________________________________ 

வள்ளல் அதியமான் தநடுமானஞ்சி  

தமிழ்நலம் வபணித் தந்நலங் கருதாப் நபான்நமாழிப் 

புலவரக்ளால் பாடப்நபற்று, இரவலர,் கூத்தர,் பாணர ்ஆகிய 

எவருக்கும் இல்ளலநயன்னாது நகாடுத்து, வீரமும் 

நவன்றியும் ஒருங்வக திகழுமாறு வாழ்ந்துவந்த, 

தமிழ்நாட்டுக் குறுநிலமன்னர ் ஒருசிலருள், வள்ளல் 

அதியமான் நநடுமானஞ்சியும் ஒருவனாவான். நபான்னும், 

புவியும், அணியும், ஆளடயும், வதரும் களிறும், உணவும் 

பிறவும் நல்கி, மாநிலஞ் சுருங்க நீடிளச நிறீஇய களட 

வள்ளல்கள், இவனுடவன எழுவராவர.்  

அஞ்சி, அதிகமான், அதியமான் - நநடுமானஞ்சி என்ற 

பல நபயரக்ளும் இவனுக்குண்டு: முடியுளடத் தமிழ் மன்னர ்

மூவருள் ஒருவனாகும் வசரனது மரபிற் வறான்றியவன் ; 

இளளமப் பருவந்நதாட்வட , அறிவு, ஆண்ளம, இரக்கம், 

ஈளக, உண்ளம , ஊக்கம், எழில் நலம் முதலாய பல 

வாய்ப்புக்களுடன் கற்றலும் வகட்டலும் மிக்குளடயான் : 

வமலும் அதிளக நகரில், வாழ்ந்த மழவர ் என்ற 

வீரமரபினருக்குத் தளலவனுமாவான். 

இவனது வாழ்க்ளக இவ்வாறாக, குதிளரமளல 

(குத்திராயமளல) என்பது நகாங்குநாட்டின் வடபாலுள்ளது. 

அதளனச ் சாரந்்துள்ளது தகடூர(்தருமபுரி) என்னும் ஓரூர.் 

அங்குச ் வசரர ் மரபில் வந்த வவந்தன் ஒருவன் ஆண்டு 

வந்தான், எதிரப்ாரா வளகயில், பின் வதான்றல்களின்றி 

அவன் விண்ணாடு நசன்றான். குடிகளளக் காக்கும் 

நகாற்றவன் இன்ளமயால் தகடூர ் குழப்பம் நகாண்டது. 

தளலவராதற்குத ் தகுதியுளடயார ் எவரும் அவண் 



 

அதுவபாது இல்ளல. அசந்சய்திளய 'அதிளகநகர ் - அஞ்சி' 

அறிந்தான்: தக்க துளணவலியுடன் தகடூர ் நசன்றான் : 

அளமதிளய நிறுவினான். ஆவன புரிந்து அதன் 

தளலளமளய ஏற்றான். அதுமுதல் அதிகமானஞ்சி' 

தகடூளரவய தன் இருக்ளகயாகக் நகாண்டு, 

அதிளகளயயும் குதிளரமளல நாட்ளடயும் ஒருங்வக ஆளத ்

நதாடங்கினான்.  

தகடூரில், 'எழினி' காட்சிக் நகளியனாகிக், 

கடுஞ்நசால்லும் ளகயிகந்த தண்டமுமற்று, ஈதலினால் 

இளசபட வாழ்ந்து, நசங்வகாவலாசச்ுவளத யறிந்த நந்தமிழ் 

மூதாட்டியாகும் - ஒளளவயார,் அவளனக் காணுமாறு அங்கு 

வந்தார.் அதிகனும் ஒளளவளய அன்புடவன வரவவற்றுப், 

பன்னாள் அவருடன் அளவளாவியிருந்து பலபரிசுகளுடன் 

பிரியா விளடநல்கி அவளரப் வபாக்கினான். ஒருநாள் 

எழினி, தின்றவளர நநடுநாள் வாழ்விக்கும் தீம் 

நநல்லிக்கனி ஒன்ளற, மிகவும் அரிதிற் நபற்று மகிழ்ந்து, 

தனது இல்லம் குறுகிய வபாது, நீரவ்வடள்க மிகுதியும் 

நபற்றவராக ஒளளவயார ் அவண் இருக்கக் கண்டான். 

அவரம்ீது அவன் நகாண்ட வபரன்பினால், எவரும்: 

நபறுதற்கியலாத அந்நநல்லிக் கனிளய அவரிடம் தந்து, 

உடவன அதளன உண்ணுமாறு நசய்து, பின்னர ்

அதனுண்ளமளயக் கூறினான். அஃதுணரந்்த ஒளளவயார ்

முன்ளனயினும் அவனிடத்து மிகுந்த அன்பு நகாண்டார;் 

அவனது உலப்பிலாக் நகாளடத்திறளன வியந்தார;் அவன் 

நல்லிளச யாண்டும் பரவுமாறு, அழகிய தமிழ்ப் 

பாமாளலகள் பல யாதத்ார.் அதிகனும் ஒளளவளயத ்தன் 

தாயினும் நபரிதுமதித்து அவளர வழிபட்டு அன்பு 

பாராட்டினான். இத்தளகய நசயற்கரிய நசயலாலும், 

ஒளளவயார,் நபான்முடியார,் அரிசில்கிழார,் பரணர ்

வபான்ற நபரும்புலவரக்ளின் நலங்கிளர ் புகழுளரயாலும் 

'அதியமான் நநடுமானஞ்சி'யின் புகழ், தமிழ்நாடு 



 

முழுவதும் பரவியது. வமலும், அதிகமான் தன்பாற் 

பிணக்குற்றிருந்த 'காஞ்சிதந்தாண்ளடமான்' எனும் 

மன்னன்பால் ஒளளவ மூதாட்டிளயத் தூதுவபாக்கு அவனது 

நட்பிளனயுங் நகாண்டான். இளவ யாவும் தமிழ் 

மூவவந்தரக்்கு அதிகனிடம் அழுக்காற்ளற வளரத்த்ன. 

'இருங்வகாவவள்மான்,' 'எருளமயூரன்' 'திதியன்' 'நபாருநன்' 

என்ற அந்நாளின் குறுநில மன்னரக்ள் நால்வரும் 

அதிகனிடம் பளகளம நகாண்டு மூவவந்தரது 

பளடத்துளண நபற்றுத் தகடூளர முற்றுளகயிட்டனர.் 

அறிந்தான் அதிகன்; சீற்றம் மிகக் நகாண்டான்; 

நநாடிப்நபாழுதில் தம் வீரளரத் திரட்டிப் பளடகூட்டிப் 

வபாரவ்மற் நசன்றான். பளகவரது பளடகள் கதிரவன் 

ஒளிமுன்னரக்் காய்ந்நதாழியும் பனித்துளி நயாத்தன. 

அதிகமான் நவற்றிவாளக சூடினான். அந்நிளலயில், அவன் 

மளனவி ஓர ் ஆண்மகளவ ஈன்றாள். எனினும் தன் 

பளகவரம்ீது நகாண்ட சினம் தணியாதவனாய் இருந்தளத 

யுணரந்்த ஒளளவயார,் அவன்சினம் தணிவித்து அவளன 

மகிழ்வுறச ்நசய்தார.் 

பின்னரப்் பலநாள் நசல்ல, அதியமான் 

நநடுமானஞ்சிக்கும், களடநயழு வள்ளலுள் ஒருவனான 

திருக்வகாவலூளர யாண்டுவந்த 'மளலயமான்' 

திருமுடிக்காரி என்பவனுக்கும் பளகளம வநரந்்தது 

திருமுடிக்காரியும் சிறந்த வீரனாவான். எனினும் 

அதிகமான் வீரருள் வீரனாதலால் அவனது நாட்ளட 

முற்றுளகயிட்டு நவன்று அதளனத ் தன் நாட்டுடன் 

வசரத்்துக்நகாண்டான். காரி நபருஞ்வசரலிரும்நபாளற 

என்னும் வசரமன்னனிடம் நசன்று அவனது துளணளய 

நாடினான். அவனும் காரிக்கு உடன்பட்டுத் தனது 

நபரும்பளடயுடன் திடீநரனத் தகடூளர முற்றுளகயிட ்டான். 

தன்ளன நயாட்பார ் யாருமில்ளலநயனக் கருதிப் 

பளடவலிளய மிகுக்காது அரசியலிவலவய 



 

உளங்நகாண்டிருந்த அதிகன் உளங்கவன்றான். 

தன்னாலாயமட்டும் தன் பளடஞளர ஊக்கிப் நபருஞ்சமர ்

புரிந்தான். என்நசய்யினும் ஊழ்விளன வலித்து 

நின்றளமயால் நபரும்வள்ளல் அதியமான் நநடுமானஞ்சி 

இரும்நபாளற வாளுக்கு இலக்காகி மண்ணாட்டரளச நீக்கி 

விண்ணாடு வநாக்கிச ் நசன்றான். அதிகன் இறந்த பிறகு 

தகடூரப்் நபருமக்கள் ஒன்றுகூடி அதிகன் மகன் 

நபாகுட்நடழினிக்கு முடிசூட்டித ் தகடூரப்் நபருநகர ்

நல்லரசும் வலிமிகு பளடயும் நபாருந்தக் குடிகளளப் புரந்து 

ஆண்டு வந்தனர.்  

நலம்! நலம்!! நலம்!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

முெல் இயல் - காட்சி க 

நாடக உறுப்பினை:் அம்பலவாணர;் கிளிவண்ணன்; 

 பிளறமுடியார;் குடிமக்கள் நால்வர.் 

இடம்: தகடூரில் முருகன் திருமுன். 

காலம்: மாளலப்நபாழுது.  

 (தகடூரப்் நபருமக்கள் தங்கள் நாட்டின் குழப்பம் நீங்க, 

முருகன் திருமுன் கூடியிருந்து ஆம் நநறியறிதல்]  

பிரறமுடியாை்: (தனித்திருந்து) அன்பு நிளறந்த 

அரும்நபாருவள! தண்ணளி ததும்பும் தனிப்நபரும!! 

உலநகலாம் நிளறந்த எம் உயிரந்ிளலவய!! நாவார 

வாழ்த்தியவரக்்குக் ளகயார அளித்துவந்த எம் தளலவனின் 

மரபு இவ்வாறாகவவா துன்புற வவண்டும்? என்வன, 

இக்காலத்தின் நகாடுளம நின்நசயளல அளக்க எவரால் 

ஆகும்?--- (நபருமூசந்சறிந்து வாளா சற்று நிற்றல்) - ஓ! 

அவதா என் நண்பர ் கிளிவண்ணனார ் வருகின்றார.் 

அவருக்கு இத்தகடூரின் நிளலளம நன்கு நதரியும். 

அவருடன் இதுபற்றி உசாவி அறிவவன். (கிளிவண்ணன் 

அண்ளமயில் வருதல்) வாருங்கள்! கிளிவண்ணவர, 

வாருங்கள்!! வாருங்கள்!!! நம் நகரக்் குழப்பம் எவ்வாறுளது? 

தங்கட்கு எட்டாத நசய்தி எதுவும் இராவத! 

கிளிவண்ணன்: என்ன பிளறமுடியாவர! எனக்கு 

எட்டியதால் ஆய பயன் என்? இன்று நம் முருகன் 

திருமுன்னரக்் கூட்டம் கூடி, நகரவளமதியின் நபாருட்டு ஒரு 

முடிவு நசய்வநதன நம் தளலவர ் கருதியுள்ளார.் இவதா 

காண்மின்! நம் அளமதித ் தளலவர ் திருவாளர ்

அம்பலவாணனார ் வருகின்றார!் நம்மூரப்் நபருமக்களும் 

சூழ வருகின்றாரக்ள். நாமும் அவருடன் கலந்து ஆவன 

புரிவவாவம?  



 

பிரறமுடியாை்: ஆம்! ஆம்!! அதுவும் நன்வற , நானும் 

அவ்வாறுதான் வகள்வியுற்று இங்கு வந்வதன்.  

[அம்பலவாணர ்தகடூர ்மக்கள் சூழவர, யாவரும் பணிதல்.]  

கிளிவண்ணன்: (பணிவுடன்) வருக, எம்நபரிவயாய், வருக! 

வருக!! அடிவயன் வணக்கம். என்வன நம்நகருக்கு உற்ற 

தாழ்வு! தங்கள் வபான்ற நபரிவயாரக்ள் இருக்கும்வபாவத 

இவ்வாறு துன்பங்கள் வந்தால்... அம்மம்ம! பிறகு 

நசால்லவும் வவண்டுவமா? நம் தளலவர ் தகடூர ் நாயகன், 

நாம் எதிர ் பாராதவாறு விண்ணாடு புரக்கச ் நசன்ற 

இசச்ிறுநாள் எல்ளலக்குள் நம் தளலவன் பிரிவால் எம் 

உளம் ளநந்து ஊறுபட்டிருக்கும் இதுவபாது, யாவரா ஒரு சில 

வஞ்சகரக்ளின் சூழ்சச்ியால், நாடு நிளலகலங்கிக் குழப்பம் 

நபற்றுத் தடிநயடுத்தவன் தண்டற்காரனாக 

மாறியிருப்பதன் நகாடுளமளய, என்நனன்பது! 

அழுக்காறும் வபராளசப்பித்தும் தளலக்வகறிய அவரக்ளது 

தீசந்சயல்கள் நம்மவரக்்கு எத்தளகய துன்பம் தருகின்றன. 

காண்மின்! ஆதலால், நபரும! தாங்கள் இவ்விடரிளன 

இன்வன களளந்நதறிதற்குரிய முளறயிளன நன்கு கருதி, 

எமக்கு வழங்குதல் வவண்டும்.  

முெற் குடிமகன்: (வணக்கத்துடன்) நபருந்தகவவாய்! நம் 

மன்னரப்ிரான், மாநிலந் தாங்கியவபாது, பசுவும் புலியும் 

ஒருதுளறயில் படிந்து நீரருந்திய அந்நாள் நகட்டு, இன்று 

அன்பராகுநர ் யாவர;் அல்வழிப் படருபவர ் யாவர ் என 

அறியவியலாதவாறு நம் நாடு உளது. சிறந்த அறிவு மிக்க 

சான்வறாராகிய தங்களது கண் முன்வனவய இவ்வடாச ்

நசயல்கள் நிகழுவளத வநாக்கின், நம் நகளர இவ்வாறு 

தவிக்க ஏற்பாடு நசய்த அக்நகாடியவரக்ள், ஏவதா 

மளறவாகப் பிறரது பற்றுக்வகாடு நபற்வற 

இத்தீவிளனகளளப் புரிவதாகக் கருதுகின்வறன். 



 

இத்தளகய இடுக்கண் வந்தவிடத்துத ் தங்களளயல்லாத 

பிறரப்ால் எங்கள் உள்ளம் நசல்லவில்ளல.  

இைண்டாவது குடிமகன்: (நதாழுது--வீரத்துடன் நின்று) 

உயரக்ுடித ் வதான்றவல! எங்களது நிளல தாங்கள் 

அறியாதது அன்று. நாட்டின் உரிளமளயக் காப்பதன் 

நபாருட்டும், நம் வழித்வதான்றல்களின் நன்ளமளய 

நாடியும், மானம், ஒப்புரவு, தாளாண்ளம , நதாண்டு 

இவற்ளறவய தம் பணிகளாகக்நகாண்ட இளளமயும் உடல் 

வலிளமயும் உளதத்ிட்பமும் ஒருங்வக நபாருந்திய ஓர ்

ஆயிரத்துக்கு வமற்பட்ட இளளஞரக்ள், தாங்கள் 

தளலயளசப்பின், இன்வன , இத்தகடூளரத் தவிக்கவிட்ட 

அத்தந்நலமாக்களளப் பளடமுகத்து வாள்முளனயில் 

பாரத்்து நிற்க விளழகின்றாரக்ள். ஆதலால், எம் 

அண்ணவல, இன்வற தங்களது ஆளணளய அவரக்ட்கு 

அளியுங்கள்.  

அம்பலவாணை:் இளளஞர ் தளலவ! நீவிர ் யாவரும் நம் 

நாட்டிளடக் நகாண்டுள்ள அளவுகடந்த அன்பிளனப் 

பாராட்டுகின்வறம். வமலும், வபாரம்ுளனயில் நமக்கு 

மாற்றலராக வுள்ளவரக்ளள வீழ்தத் வவண்டும் என்ற 

வீரநமாழிகள், தங்களளப் வபான்றவ ருளத்தில் வதான்றுதல் 

மிகவும் நபாருத்தவமயாகும். எனினும் நம்நாடு இதுவபாது 

இருக்கும் நிளலயில் அஃது ஆகாத நசயவல நயாழிய 

வவறில்ளல. நிற்க; நாம் இன்றுநதாட்டுப் வபாருக்கு 

வவண்டுவன நசய்து, பளடதிரட்டிச ்சமர ்முறுக்குவதற்குள் 

ஒருதிங்கள் ஆகிவிடும். எனவவ நம் பளகவரக்ள் 

இத்தகடூளரப் பற்றித ் தவிடுநபாடியாக்கி, நம்ளம 

அடிளமக்குழியிற் றள்ளி நம்நசல்வங்கள் அளனதள்தயும் 

நகாள்ளள நகாண்டு வபாவாரக்நளன்பது திண்ணம். 

வமலும் நமக்குள், ஒற்றுளம யுணரச்ச்ியும் 



 

தந்நலமின்ளமயும் இதுவபாது பாழ்பட்டுக் கிடப்பதால், நாம் 

வபார ்குறித்துக் கருதாது', வவறு நநறியிற் படரவவண்டும்.  

கிளிவண்ணன்: ஆமாம். வபார ்என்றால் நபாருளல்லவவா 

நசலவழிகின்றது. நபாருளழிந்தாலும் நம்நாடு இருக்கும் 

நிளலயில் நவற்றிக்கு உறுதிகூற யாரால் ஆகும்?  

பிரறமுடியாை்: நீங்கள் கூறுவது வபால் வபார,் வபார ்எனச ்

நசால்வதால் ஏற்படும் இன்னல்கட்கு எல்ளலவய இல்ளல. 

நம் கருத்துக்கு மாறுபட்டவர ் இருப்பின் அவரக்ளிடம் 

இனிளம பயக்கும் முளறயில் நடந்து அளமதி நிலவச ்

நசய்யலாம். ஆதலால் தாங்கள் உளங்நகாண்ட கருத்திளன 

அறிவியுங்கள். உடவன ஆவன புரிந்து, நாட்டின் 

குழப்பத்ளத ஒழிப்வபாம்.  

அம்பலவாணர:் அன்பரக்வள! என் கருத்து, இப்நபாழுது 

நமக்குள் இருக்கும் ஒற்றுளமக் குளறளவ 

நீக்குதற்நபாருட்வட யாகும். நமக்குள் இருக்கும் பிளளவ 

மிகுதிப்படுத்துவதற்கு நம்நாட்டு முடியுளட வவந்தர ்

மூவரும் முளனந்து நிற்கின்றனர.் அவரக்ள் மளறவாகக் 

கலாம் விளளப்பவரக்ட்குத ் துளணயாக இருந்து, 

அவரக்ளள ஊக்குகின்றாநரன நம் ஒற்றநனாருவன் 

அறிவிக்கின்றான். ஆதலால், நாம் ஒன்று கூடி 

எவ்வாறாயினும் நம் நாட்டில் குழப்பம் விளளவிப்பவரக்ளள 

அடக்கி, நாட்டில் நன்முளற வழங்குதற்குற்ற முளறளயவய 

நகாள்ளவவண்டும்.  

கிளிவண்ணன்: ஆம்! தளலவ! அதற்கு ஆம் வழியிளனவய 

விளரவிற் நகாள்ளுவவாம்.  

அம்பலவாணை:் நம்முள் ஒன்றுகூடிக் கலாம் 

விளளவிப்பவரக்ளள யடக்க இயலாது; ஆதலால், நம் 

நாட்டுடன் நதாடரப்ுள்ளவனும், உறவினனும், நபரும் 

வள்ளலுமாகிய அதிளகநகரின் தளலவனாம், திருமகளும் 



 

களலமகளும் ஒருங்வக நபற்ற, சீரம்ிகு அதிகமாநனடுமா 

னஞ்சியிடம் நசன்று, நங்குளறயிளன அறிவித்து, நமக்குத ்

துளணபுரியுமாறு இளறஞ்சுவவாமாயின், அவனது 

வருளகளயக் வகட்ட இவரக்ள், அவனது நவற்றி மலிந்த 

ஆண்ளமமிகும் பளடக்கஞ்சி, இடிநயாலி வகட்ட நாகநமன 

ஒடுங்குவர ்என்பது திண்ணம். வமலும் நம்நாட்டின் குழப்பம் 

நீக்கப்நபற்றதும் நம் தகடூர ் நாயகற்குப் பின்வழி 

இன்ளமயால், அவ் 'அஞ்சி'ளயவய மன்னனாகக் 

நகாள்வவாமாயின் நம்மவனார ் நசய்த வபற்ளறக் கூற 

எவரால் ஆகும். இக்கருத்துப்பற்றி நீவீர ் என்ன 

கூறுகின்றீரக்வளா, அதுவவ எனது கருத்துமாகும்.  

பிரறமுடியாை்: அம்பலக்கூதத்வர! உங்கள் கருத்து மிகவும் 

வபாற்றதத்க்க நதான்றாம். நாம் தளலவனில்லாது 

வருந்துமிந் நிளலயில், 'கண்ணின்றிக் கவலும் 

குருடனுக்குக் காணும் ஒளியளித்த கடவுவள வபால் தாங்கள் 

உலகம் வரினும் வழங்கக் குளறபடா வள்ளன்ளம மிக்க 

எழினிளயக் குறிதத்ீரக்ள். அதத்ளகயாளன மன்னனாகக் 

நகாள்ள எம் மனம் மிகுந்த மகிழ்சச்ியுடன் களிக்கின்றது. 

கிளிவண்ணன்: தாங்கள் கூறியது முற்றும் நபாருதத்வம. 

எனினும் நம்மிளட வந்து வதிவதற்கு அவர ்உடன்படுவாவரா 

நவனும் ஐயம்தான் எனக்கு எழுகின்றது.  

அம்பலவாணை:் நாம் ஒன்றுபட்டு விரும்பின், அவர ்

வருவதற்குப் பின்னிடார.் நாம் அவரிடத்துக் காட்டும் 

அன்பினால் யாவும் எளிதிற் நபறலாகும் ; அதற்கு ஐயவம 

வவண்டுவதில்ளல. ஆதலால், நாம் அளனவரும் இன்று 

மாளலவய அதிளகக்குச ் நசன்று, எழினியிடம் நம் 

நிளலளயக் கூறி, விளரவில் நம் நாடு நலம் நபற, 

எழினிளயவய தளலவனாகக் நகாள்வவாம்; எழுந்திருங்கள்; 

நசல்வவாம் விளரவில். நாம் நகாண்ட இவ்விளன முட்டின்றி 



 

முடியுமாறு, முருகவவளள நாம் அளனவரும் வபாற்றி 

வணங்குவவாமாக. (யாவரும் முருகளனப் பாடி வழிபடுதல்  

எதிரி லாத பத்தி தளனவமவி 

இனிய தாள்நி ளனப்ளப இருவபாதும் 

இதய வாரி தீக்குள் உறவாகி 

எனது வளசி றக்க அருள்வாவய 

கதிர காம நவற்பில் உளறவவாவன 

கனக வமரு ஒதத் புயவீரா 

மதுர வாணி உற்ற கழவலாவன 

வழுதி கூன் நிமிரத்த் நபருமாவள.  

 

இயல் க - காட்சி க முடிவு. 

இயல் க - காட்சி ௨ 

உறுப்பினை்: பரணர,் நபான்முடியார,் அதிளகமுதல்வன்,  

அளமசச்ன், எழினி , காவலன், அம்பலவாணர,்  

கிளிவண்ணன், நகரம்ுதல்வன். 

இடம்: அதிளகயில் எழினியின் வகாயில் 

தபாழுது: காளலப்நபாழுது.  

(தகடூர ்மக்கள் அதிளக நகரத்த்ளலவன் அஞ்சிளயத ் 

 தங்கட்குத் துளணயாமாறு வவண்டுதல்.) 

பைணை்: உலகம் சுருங்குமாறு புகழ்பரப்பும் உயரந்்வதாய் ! 

வளரயாது நகாடுக்கும் வள்ளவல! யாளன, தன் 

நகாம்புகளுக்கிளடவய, தான் உண்ணுதற்குரிய கவளதள்த 

ளவத்துக்நகாண்டு நபாழுது வபாக்கினும், பின்னரத் ்

தவறாது அக்கவளத்ளத அஃது உண்டுவிடுவது வபால, 

நின்ளன யளடந்த புலவர,் பாணர,் இரவலர ் எவரும், 

'பரிசிலும் நம் ளகயகத்வத உளது. நநஞ்வச! நீ வருந்த 

வவண்டா . அவன் தாள் நீடுவாழ்க' என நிளனந்து நீ காலம் 

நீட்டித்தாலும், உன்பால் உறுதி நகாண்டு, நாளும் பழுமரம் 



 

நாடிய பறளவவபால நின்ளன நாடி வந்தவண்ணமாகவவ 

இருக்கின்றனர.் ஆதலால் கருந்தன மின்றிக் கவளலயுற்றுக் 

கலங்குவாரக்்குக் களளகணாயுள்ள நீ, நீடு வாழ்வாயாக!  

தபான்முடியாை்: மலரந்்த தும்ளப யணிந்த பரந்த 

மாரள்பயுளடய வீரர ்தளலவ! விரிந்த நவண்காந்தள் மலர,் 

இளல தளழதத் குளவியுடவன மணக்கும் 

மளலசச்ாரலிலுள்ள சினம் மிகும் புலி சீறின், அதளன 

எதிரக்்க வல்ல மான்கூட்டங்களும் உண்வடா? உலகம் 

உவப்பப் பலரப்ுகழ் நசஞ்ஞாயிறு வதான்ற முற்படின், 

வானத்தின் எந்தத் திளசயிலாவது நசறிந்த இருள் நிளலக்க 

இயலுமா? அளவ வபால் நபரும! நீ வபாரக்்களத்திற் புகின், 

நின்முன் நின்று ஆரத்்து எழும் வலிளமயுளடய வீரரும் 

இந்நானிலத்தும் உண்வடா?  

அதிரக முெல்வை்: நன்மணம் உற்ற நபான்மலர ் வபால் 

கல்வியிற் சிறந்த கட்டழக! தந்ளதயரக்்குத், தமது இளளம 

மிக்க சிறுபிள்ளளகளின் மழளல ததும்பும் நமாழிகள் 

யாழின் ஓளசவபால இளசயினால் இன்பமும் நசய்யாது, 

உரிய காலத்வதாடும் வசரந்்தும் இராது, நபாருளும் அறிய 

வாரா நிளலயினவாயினும், அசந்சாற்கவள அவரக்ட்கு 

மிகுந்த இன்பதள்தத் தருகின்றன. அஃநதாப்ப, உடல்நலம் 

நபாருள்நலம், பளடநலம், ஆடச்ிநலம் யாவும் 

நபற்றிருந்தும் கல்விநலம் கனிந்த நபரியாரின் அமுத 

நமாழியிளன உண்டாலன்றி நினது நநஞ்சம் 

அளமதியுறாததா யிருக்கின்றது, என்பளத நன்குணரந்்த 

நின் குடிமக்கள் யாவரும் கல்வித்துளறயிற் படிந்து கற்றல் 

வகட்டல் இவற்றுள் மனங்நகாண்டு, அறிவுவிளக்கம் 

நபறுகின்றனர.்  

அரமசச்ன்: ஆட்சிநலம் நபருக, வகால் வகாடாது நன்முளற 

நசலுத்தும் மாண்பு மிக்க மன்ன! நம் நாட்டின் குடிமக்கள் 

யாவரும் பசி, பிணி, பளகயின்றிக் கல்வியும் நசல்வமும் 



 

மிக்குளடயராய், இன்புற்று வாழ்கின்றனர.் வமலும், பரணர ்

நபருமான், நபான்முடியார,் நம் நாட்டு முதல்வர ் ஆகிய 

இம்மூவரும் மாட்சிமிக்க தங்கள் நவன்றியும் புகழும் 

விளங்கக் கூறினர.் தங்களது மன்னுயிர ் ஓம்புந் திறன், 

நம்நாட்டு முடியுளட வவந்தர ்மூவருக்கும் நபாறாளமளய 

விளளவித்துள்ளநதனில் எம்மவனார ் தங்களது 

நபருளமளயக் கூறல் இயலுவமா! திருவருள், எல்லாம் 

வல்ல, தங்களது ஆடச்ிநலன், நீடு நிலவ, அருள் புரிவதாகுக.  

அஞ்சி: அறிவுசால், அன்புமிக்க நபருந்தளகயீர!் நீங்கள் 

அளனவரும், எனது புகளழ, மிகுதிப்படவவ கூறினீரக்ள். 

நமது வழிபடு முதல்வனாம் முருகனது திருவருள், நீவிர ்

கருதிய அளனத்தும் எளியனுக்கு எளிதில் வந்துறத ்

துளணபுரியுமாக. உங்களது உறுதுளணளயப் பற்றி, 

அவனது அருள்வழி நின்று எனது களடளமளய யான் இனிது 

புரிய மறவவன் என்பது திண்ணம்.  

காவலன்: (வணங்கி நின்று) எளியாளரப் புரந்து வலியாளர 

வாட்டி, குடிநலம் ஒம்பும் நகாற்றவ, வாழீஇ! தங்களது 

கழலடி எனது முடிளய அழகு நசய்யுமாக. நபரும! நமது 

தளலவாயிலிவல, தகடூரப்் நபருமக்கள் ஒருசிலர ்கூடிநின்று 

தங்களது திருவருடக்ாட்சிளய விரும்பி வவண்டுகின்றனர.்  

அஞ்சி: நல்லது. காவல! அவரக்ளள விளரவில் இவண் 

அளழத்து வருக.  

காவலன்: தங்கள் திருவாளணப்படி (வணங்கிச ்

நசல்லுகிறான். அம்பலவாணர,் தகடூரப்் நபருமக்களுடன் 

உள் நுளழந்து வணங்குதல்)  

அஞ்சி: வருக! தகடூரப்் நபருமக்கவள! வாருங்கள் ! 

வாருங்கள்! இவண் அமருங்கள் (தகடூரார ் இடத்தமரத்ல்) 

நீவிர ்யாவரும் இவண் எழுந்த நிகழ்சச்ி யாவதா? உங்களது 

தளலவரும் பிறரும் நலந்தாவன?  



 

அம்பலவாணை:் நகாடியவளர வாட்டி, அன்பளரப் புரக்கும் 

நகான்ளறமலர ் புளனவவானின் அருள் நிளலப்பட்ட 

வகாவவ ! எங்களது வணக்கம் உங்கட்கு உரியதாகுக. எங்கள் 

தளலவன் 'தகடூர ் நாயகன், தாளய இழந்த வசய்வபால 

யாங்கள் இவ்வுலகிலிருந்து நநடுந்துய நரய்துமாறு விட்டு, 

இளறவன் திருவடிளய நாடிய நசய்தி தாங்கள் 

அறிந்திருக்கலாகுவம?  

அஞ்சி: (வியப்பும் துக்கமும் வதான்ற) ஆ! என்ன ! என் 

நண்பன் 'தகடூர ்நாயகன் ' இறந்தா பட்டான்? இசந்சய்திளய 

யான் அறிவயவன! என்ன! இவ்வுலக வாழ்க்ளக ! கல்வி 

நிளறவும் நபருந்தன்ளமயும், மனவலியும் அளித்த 

மாக்கருளண, ஏவனா அவற்கு இவ்வுலக வாழ்க்ளகளயத ்

தந்திலது.......... அவன் நசயளல எவர ்அறிவர.் பின்னர ்என்ன 

நிகழ்ந்தது?  

அம்பலவாணை:் நபரும! மன்னன் மண்நீதத் அன்வற, 

அவரது கற்புளடத் வதவியும் அவருடவனவய விண்ணாடு 

நசன்றாள். அவரக்ட்குப் பின், எங்கட்கு, நாடாள்வார ்எவரும் 

இன்ளமயால், குடிமக்களுள் பிளவு ஏற்பட்டு, நாட்டின் 

ஆட்சிளயக் ளகப்பற்ற, அவரவரும் முயலுகின்றனர.் 

தனியாட்சி யின்ளமயால் தாந்வதான்றிகளாய பல 

தறிதளலகளினால் ஏற்படும் இன்னல்கட்கு அளவவயில்ளல. 

நாட்டின் நலங்கருதி யாங்கள் நகாண்ட முயற்சிகள் 

அளனத்தும் விழலுக்கு இளறத்த நீராயின. ஆதலால், 

அருள்வடிவாய அண்ணவல! தாங்கள் எம்முடன் வபாந்து, 

எம்மூரிலுள்ள இழிதகவுளடய அறிவற்ற சிற்றினஞ் 

சூழ்பவளர அடக்கி, நாட்டில் அளமதிளய நிளலநாட்ட 

வவண்டும், என்ற விண்ணப்பவம முதலாவதாகும். 

மன்னுயிரளனதள்தயும் தன்னுயிநரன மதிக்கும் 

மாண்புளட இளறவவன, தாங்கள் அளமதிளய நிறுவி 

ஆண்டிருந்து ஆடச்ிளயச ் நசலுதத்ாவிடில்,மறுபடியும், 



 

அம்மதியிலா மக்களால் கலாம் பல விளளயும் என்பது 

உறுதி. ஆதலால் எங்கள் வவண்டுவகாட் கிரங்கித,் தங்களது 

அரசிருக்ளகயாகத ் தகடூளரக் நகாண்டு, இடரப்்படும் 

எங்களளயும் புரந்து, அருளல் வவண்டும், என்பது 

வவநறான்றாகும்.  

கிளிவண்ணன்: நிளறமதிச ்நசல்வ! இங்கு எம்முடன் வந்த 

இவ்வம்பலவாணவர, எங்கள் ஊரின் தளலளமப் 

நபருங்குடியினிற் பிறந்த முதல்வர ் ஆவர.் அன்னவவர 

இதுவபாது எங்கட்கு உற்ற நபருந்துன்பங்களள நயல்லாம் 

துளடப்பதற்கு முயன்று வருகின்றார.் எம்நாட்டு ஆன்வறார ்

பலரும், அவரவ்ழிவய நிற்பர.் ஆதலால் தாங்கள் அவரது 

வவண்டுவகாட் கிணங்கி எம்ளமப் புரக்க அருள்புரியுமாறு 

வவண்டுகின்வறம்.  

ெகடூை் நகை ்முெல்வன்: மாண்புநிளற மன்ன! இங்குள்ள 

அம்பலவாணரும் அவரத்ம் நடப்ிற்குரியவராக நிற்கும் 

இக்கிளிவண்ணனாரும் எங்களூரின் உயிரும், உடலும் 

வபான்றவர ்ஆவர.் உடலுக்குற்ற பிணி வபால , எம் தளலவன் 

தகடூர ் நாயகன்' மளறவிற்குப் பின், எங்கள் நகரில் 

குழப்பமும் சீரவ்கடும் வதான்றியுள்ளன. தக்க மருத்துவராய 

தளலவர ் இல்லாது தவிக்கும் எங்கட்கு, வாணாள் 

வளரச்ச்ிளய மிகுக்கும் மருத்துவ நாதளர நயாப்பத ்

தாங்கள் இருக்கின்றீரக்ள். தங்கள் துளணவலி எங்கட்கு 

என்றும் வவண்டற்பாலவதயாம். ஆதலால், தாங்கள் எங்கள் 

எளிய வவண்டுவகாட்கு மறுத்துளரக்காது, மனம் நகாள்ளும் 

வண்ணம், பலகாலும் எம்நகரக்் குடிமக்கள் சாரப்ாக 

நாங்கள் தங்களள இன்று இளறஞ்சுகின்வறம். 

அஞ்சி: தகடூர ்மக்கவள ! நீங்கள் கூறிய அளனத்தும் எம் 

கருத்துக்கு வந்தது. யானும் உங்கட்கு ஒருசிறிது 

கடளமப்பட்டுமுள்வளன். உங்கள் தளலவன், தகடூர ்

நாயகன் வசரமரபின் நதாடரப்ுளடயவன்; யானும் 



 

அவ்வாவற அம்மரபில் வந்தவன். வமலும், அவன் என் 

உழுவலன்பனும் ஆவன். ஆதலால் அவன் நாட்டிற்கு ஏற்பட்ட 

இன்னல்கள் பலவும், இவ்வதிளக நாட்டிற்கும் ஏற்பட்டவத 

வபான்றதாகும். நீவிர ் அளனவீரும் அதற்காகக் கவலற்க. 

உங்களுடன் எம் நாட்டு அணிதத்ளலவளர இன்வன 

அனுப்புவவம். அவளரக் நகாண்டு நீவிர ்ஆவன விளரவிற் 

நசய்யுங்கள்; யாமும் அவண் விளரவில் இருப்வபாம்.  

அம்பலவாணை:் வாழிய, வள்ளால், வாழிய நின்னருள்! 

யாவும் தங்கள் அருள்நமாழிப்படி, இனிவத எய்துக.  

அஞ்சி: ஏடா ! வாயிற் காவல. நீ விளரந்து நசன்று நம் 

அணிதத்ளலவளர இங்கு அளழத்துவருக.  

காவலன்: தங்கள் திருநமாழிப்படி. (வணங்கிச ்நசல்லுதல்)  

அஞ்சி: அம்பலவாணவர ! யான் உங்கள் தளலவனாதற்கு 

உரியதுளண யாவும் நும் வபான்றாராவல நசவ்விதில் 

அளமயுநமனக் கருதுகின்வறன். ஏநனனில் நாட்டின் 

அளமதிளயப் நபரிதும் கருதியுள்ள உங்களளப் 

வபான்றவரக்ளாவலதான், அதன் நலங்கள் யாவும் புரக்கப் 

படுவவதாடு, அதற்கு வவண்டிய அளமதிகள் யாவும் 

நிளலநிறுத்த வியலும். 

அம்பலவாணை:் நபருந்தளகயாள ! எங்களது நதாண்டு, 

தங்கட்கு என்றும் உளதாகும். தங்கட்குத் துளணயாக , 

யாங்கள் அளனவரும் ஒருமுகமாகக் கூடிநின்று, எங்களது 

உடல், நபாருள், ஆவி இம்மூன்ளறயும் அளிப்வபாம். நாட்டில் 

நலங்காண யாங்கள் எத்தளகய துன்பமும் 

ஏற்றுக்நகாண்டு, அதன் முற்வபாக்கி லீடுபட்டு உளமார 

ஒத்துளழக்க எத்துளணயும் பின்வாங்வகாம். நபரும! 

யாங்கள் கூறும் இஃது என்றும் உறுதிவய.  

அஞ்சி: நன்று அவ்வாவற ஆகுக! (காவலளன வநாக்கல்.)  



 

காவலன்: (வணக்கமாக) மன்னர ் நபரும! நம் 

அணிதத்ளலவர ் இவதா வருகின்றார.் (அணித்தளலவர ்

அளவயிற் வபாந்து அதிகளன வணங்குதல்.)  

அணிெ்ெரலவை்: (பணிவுடன்) எம்நபரும! வபாற்றி ! 

எளியாரின் துளணவய , வபாற்றி! தாங்கள் எளியளனக் 

கருதியது எதற்வகா? அறிவயன்.  

அஞ்சி: கருணாகர! நீ விளரந்து நம்பளடவயாடு 

இவ்வம்பலக் கூதத்ருடன் தகடூர ் நசன்று, அங்கு கலகம் 

மிகுந்த இடங்களள யறிந்து, மக்கட்குச ் வசதமின்றிக் 

குழப்பத்ளத யடக்க , வவண்டுவன புரிக!  

அணிெ்ெரலவன்: தங்கள் கருத்துப்படிவய ஆவன 

புரிகின்வறன். வணக்கம் நபரும! நசன்று வருகிவறன்.  

அஞ்சி: அம்பலக்கூத்தவர ! கிளிவண்ணனாவர! 

குடிமக்கவள! நீங்கள் அணிதத்ளலவர ் கருணாகரளரக் 

நகாண்டு நகரின் நலதள்த நாடுங்கள். யாமும் ஒல்ளலயில் 

அவண் வருவவம். நசன்று வாருங்கள், கவளல சிறிதும் 

நகாள்ளற்க; அறவம என்றும், நவற்றி நபறும். (யாவரும் 

நின்று பணிதல் ) 

 இயல் க - காட்சி ௨ முடிவு. 

இயல் க - காட்சி ௩ 

உறுப்பினை்: அம்பலவாணர,் பிளறசூடியார,் 

கருணாகரத்வதவர,் நபாதுமக்கள், 

அதியமான்,பணியாளன். 

இடம்: தகடூர ்அரசர ்மன்றம். 

தபாழுது: காளலப்நபாழுது.  



 

 [அஞ்சி, தகடூளரத ்தன் வயமாக்கி அதியமான் 

நநடுமானஞ்சி நயன்ற நபயருடன் ஆடச்ிபுரிதல்.]  

அம்பலவாணை:் (முன்வன இருப்பவரக்ளள வநாக்கி) 

தாய்நாட்டுத ்தனிப் நபருமக்கவள! எனது அன்புமிக்க 

வதாழரக்வள!! நமதுநாடு ஒரு சிறுகால நவல்ளலக்குள், நம் 

பளகஞரக்ளின் நகாடுளமகளாலும், நம்நாட்டவரின் 

ஊழ்வலிப்பயனாலும் அளடந்துள்ள அல்லல்களள 

அறியாதார ்எவரும் இங்கு இல்ளல எனலாம். நாம் நபரிதும் 

துன்பத்தால் துவண்டு வாடித் துயருற்றநாளில், வழுக்கு 

நிலத்தின் ஊன்றுவகால்வபால நமக்குப் நபருந்துளணயா 

யளமந்தவரக்ட்கு நாம் எவ்வாறு கடளமப்பட்டுள்வளாம் 

என்பளத இவண் விரித்துக் கூற வவண்டியதன்று. 

'இடிநயாலி வகட்ட அரநவனக் களணநயாலியால் நம் 

மாற்றலரக்ள் அஞ்சுமாறு, தன் திறளனக் காட்டிய திருமிகு 

கருணாகரத்வதவர ்இன்வறல் நம்நிளல யாதாயிருக்கும்? 

ஆதலால், அன்பரக்வள! நம்நன்றிளயக் காட்டு முகத்தால், 

நாம் அளனவரும் ஒன்றுகூடி இவ்வீரரின் நவற்றி நாளும் 

ஓங்க, வாழ்த்துவவாமாக. 

பிரற சூடியாை்: வாழ்க, நம் கருணாகரர ்! (யாவரும் - 

வாழ்க, வாழ்கவவ!)  

அம்பலவாணை:் நபரிவயாரக்வள! இதுவபாது, நம்நாட்டுக் 

குற்றநன்ளமகள் நம் கருணாகரத ் வதவரால் 

வந்தனவாயினும், அன்னவர ் இங்கு வருதற்கு ஆளண 

தந்தவர ்ஆர,் என்பளத நாம் நிளனக்க வவண்டாமா? நம் 

நாட்டின் அன்பரும், கருணாகரத்வதவரின் தளலவரும், 

அதிளகப் நபரும்பதியின் அண்ணலுமாய், மாண்புமிக்க, 

அஞ்சி மன்னளர, நாம் என்நனன்று கூறுவது? நம் தகடூர ்

நாயகரின் பிரிவினால், நாம் உற்ற துன்பதள்த 

அறிந்தவுடவனவய, 'நமய்தாக்கும் வியன்வகாலடிளயக் ளக, 

கடிது நசன்று தாங்தவ' நதாப்பவும் வசய்படுந் துயருணரந்்த 



 

தாய்வபாலவும் வவண்டுவன புரிந்து, நம் நாடும், நகரும், 

பீடும் நபருளமயுங் நகாள்ளுமாறு நம்ளமப் புரந்த 

அப்நபருமாளன நம் அன்ளன என்பதா, அப்பன் என்பதா, 

ஆசிரியன் என்பதா, அரசன் என்பதா அல்லது நம் 

ஆண்டவன் என்றுதான் நசால்வதா?  

பிரறசூடியாை:் நபரும! தாங்கள் கூறிய ஐவரது பண்பும் 

இங்கு நமது அஞ்சி மன்னரின் ஓர ் உருவிவலவய 

வதான்றுவதாக அவளர நம் ''ஐம்நபருங் குரவராய 

அண்ணல்" என்றளழப்வபாவம.  

அம்பலவாணை:் நன்கு நமாழிந்தார,் பிளறசூடியார.் 

ஆதரவில்லாத நமக்கு, இந்நாளில் அஞ்சிப் நபருமான், நம் 

ஐம்நபருங்குரவராகவவ அளமந்துள்ளார.் எனது நாட்டுப் 

நபருமக்கவள! அஞ்சிப்நபருமான் நமது தகடூர ் நாயகற்கு 

உற்ற நண்பராவர ் ; உறவினருமாவர;் இன்னும் வசரர ்

நதால்குடிதந்தாடரப்ும் உற்றவர.் வீரருள் வீரராகவும், 

நதான்ளம மரபில் நசம்ளமயராகவும், கற்றல் வகட்டலிற் 

சிறந்தவராகவும் நநறிமுளற வழுவா நியதியராகவும் உள்ள 

அஞ்சிமன்னளரப் வபாலத ்தகுதி நபற்றாநராருவளர நாம் 

எவ்வளவு முயன்றாலும் நபற இயலாது. ஆதலால், நாம் 

அளனவரும் ஒவர உளத்துடன் மிகுந்த மகிழ்சச்ிவயாடு நம் 

நகருக்கு அவரக்ளளத ் தக்க சிறப்புக்களுடன் வரவவற்று, 

அவரக்ளளவய நமது நாட்டிற்கும் என்றும் உற்ற தளலவராக 

ஏன் நகாள்ளுதல் கூடாது?  

பிரறசூடியாை:் அம்பலவாணப் நபருமான் கருத்தின் 

படிவய ஆகுக.  

தபாதுமக்கள்: ஆம் ஆம் ! அதுவவ நன்று! அதுவவ நன்று!  

கருணாகைை்: தகடூரப்் நபருமக்கவள ! உங்களது ஒற்றுளம 

மிகுந்த உளத்துக்கும், உங்கள் தளலவரின் கருத்துக்கு 

மாறுநகாள்ளாத ் தகுதிக்கும் ஏற்பவவ நீங்கள் இதுவபாது 



 

உங்கள் தளலவளரத் வதரந்்துள்ளீரக்ள். நீங்கள் விரும்பிய 

தளலவர,் அதிளகயின் அண்ணல் நநடுமான் அஞ்சி, 

கிளடத்தற்கரிய நபருந்தளகயாளர ்ஆவர.் எனவவ அவரது 

ஆட்சியினால் இத்தகடூரப்் நபருமக்களளனவரும் நடுவூர ்

மரம் பழுத்தாலன்ன நபரும் பயநனய்துவர.் தளகளமசால் 

நபரியீர!் மன்னன் இவண் வருதற்கு உற்றநபாழுதும் 

நநருங்குகின்றது. யாம் அளனவரும் அவரது வருளகவமல் 

மனங்நகாண்டு அதற்கு ஆவன புரிவவாமாக.  

அம்பலவாணை:் நன்று கருணாகர! அஞ்சிவவந்தர ் எமது 

நாட்டுரிளமளயப் நபறுதற்குற்ற மணிமுடி, வாட்பளட, 

பூந்தார,் நசங்வகால் ஆய யாவும் இவதாவுள்ளன. மன்னர ்

வருளகதான் வவண்டும். 

ஓை ்இரளஞன்: நபரும! நமது அஞ்சி யண்ணல் !! ஆண்டுக் 

காண்மின், காவலர ்முன்வர அன்பர ் புளடசூழ வருகின்ற 

காட்சிளய!  

அம்பலவாணை:் மகிழ்ந்வதம்! மகிழ்ந்வதம்! எம் நபருமான் 

அஞ்சியின் வருளகயால் எமக்கு எக்குளறயும் 

வாராதிருக்குமாக. அன்பரீர,் நாம் யாவரும் அஞ்சி மன்னர ்

இவண் அணுகியதும் நமது வாழ்தந்தாலியால் அவரது 

உள்ளம் களிகூர வரவவற்வபாமாக. (அஞ்சி அளவயுட ்

புகுதல் ; அம்பலவாணர ் முன்நசன்று வணங்க யாவரும் 

பணிதல்) அதிளக நகர ்அண்ணல் , அஞ்சி மன்னர ்வாழ்க!  

தபாதுமக்கள்: வாழ்கவவ!! (அஞ்சி மகிழ்சச்ியுடன் அரசு 

கட்டிலில் அமரத்ல்)  

அம்பலவாணை:் வாழ்க! எம்நபரும! வாழ்கநின் சுற்றம் ! 

தங்கள் வருளக எமக்கு நல்வரவாகுக. எம் அண்ணால்! 

யாங்கள் விண்ணப்பிதத் எளிய சிறுநமாழிளயப் 

நபரிநதனக் நகாண்டு, தங்கள் பளடமுதல்வர ்

கருணாகரரால் எமது துன்பதள்தத் துளடத்தும், இன்னும் 



 

தாங்கவள வநரிற்வபாந்து எமது நாட்டின் ஆடச்ிளய 

உளநிளறவுடன் ஏற்றும் எம்ளமப் புரக்கவந்த தங்களது 

அருடந்சயளல யாங்கள் என்நனன்வபம்! எமது 

மகிழ்சச்ிளய விரித்துளரக்கும் நநறி எங்கட்குப் 

புலப்பட்டிலது. யாங்கள் தங்களுக்கு என்றும் அளமதியும், 

பணிவும் நிளறந்த குடிமக்களாகித், தங்கட்கு எல்லா 

நலனும் நபருகத ் துளணநிற்பவதாடு, தாங்கள் நீடிய 

வாணாளும் நிளறந்த புகழும், நசல்வமும் நபற்று வாழ 

எங்கள் வழிபடு கடவுள் முருகவவளள வழுத்துவது தவிர 

வவநறான்றறிவயம். நபரும! தாங்கள் எங்களளப் 

புரப்பதற்குற்ற அறிகுறியாக இவதா இவண் உள்ளனவாய 

இம்மணிமுடி, நசங்வகால், வாட்பளட, நநடுந்தார,் 

ஆயவற்ளற இத்தகடூர ்மக்களின் வவண்டுவகாட் கிணங்கி 

மறுக்காமல் இனிவத ஏற்றருள்வீரக்ளாக (யாளவயும் 

மன்னன்பால் வழங்கியதும்) நபாது மக்கவள! நாம் இனிக் 

கவளல நகாள்ள வவண்டுவதில்ளல. நமக்கு ஏற்படும் 

நன்ளம தீளம என்பன யாளவயும் கண்காணிக்க நமது 

வவந்தர ் இவதா வீற்றிருக்கின்றார.் நமது கடளம அவர ்

கருத்தின் வழிநின்று, அவரது ஆளணக்கு 

அடங்குவவதயாகும். நமது கடன் அவற்குப்பணி நசய்து 

கிடந்தால், அவரது கடன் நம்ளமத் தாங்குதலால் அளமயும். 

ஆதலால் மன்னுயிர ் ஓம்புதவல தன்னுயிரக்் கடனாக் 

நகாண்ட எமது வவந்தர ் - தகடூர ் புரக்கவந்த அஞ்சிப் 

நபருமான் இளறவனருளால் நல்வாழ்வு நபற்றுச,் சீரும் 

சிறப்பும் மிக, நம்மிளட நநடுநாள் வாழ்வாராக! (மலர ்

மாளல சூடுதல்).  

அதியமான் அஞ்சி: தகடூரப்் நபருங்குடிகவள தாங்கள் 

என்ளன உங்கள் தளலவனாகப் பணிவுடன் ஏற்றுக் 

நகாண்டளமக்கு யான் மிகவும் நபருளம 

நகாள்ளுகின்வறன். உங்களது வரவவற்பு எனக்கு என்றும் 

என் உள்ளத்தினின்றும் நீங்கவியலாத ஓர ்இன்பதள்தயும் 



 

மகிழ்சச்ிளயயும், என் கடளமளயக் குறிக்கும் 

உணரச்ச்ிளயயும் தருகின்றது. எனது வாழ்வு சிறக்கவும் 

எனது குடிகளாகிய உங்களது நலங்கள் நபருகவும், நம் 

இருவரது உளறயுளாகும் இந்நாடு நசழிக்கவும், எல்லாம் 

வல்ல இளறயருளால் எனது ஆடச்ி பல்வளகயானும் நன்வற 

அளமவதாகுக! 

 

இயல் க - காட்சி ௩ முற்றும். 

 

இயல் ௨- காட்சி க 

 

உறுப்பினை்: ஆதன் ; ஔளவயார.்  

இடம்: தகடூர ்நநடுவழி. 

தபாழுது: நடுப்பகல்.  

 (ஆதன் துளணயால் ஔளவயார ்தகடூளர அறிந்து 

நசல்லுதல்.)  

ஆென்: (நநடுவழியின் ஒருபுறத்திலிருந்து நகாண்டு) 

அடடா! என்ன அருள் !! நகாளடயாளிகள் என்று நபயர ்

தாங்கி இவ்வுலகில் எத்துளணவயா நசல்வரக்ள் 

உள்ளாரக்ள். பாரதம் நடந்த நாளில்கூட 'கன்னன்' என ஒரு 

வள்ளல் இருந்தானாம். அவன் என்நனன்னவவா நவல்லாம் 

தாராளமாகத ் தந்தானாம். அவற்ளற நாம் வநரிலா 

கண்வடாம் ; ஏவதா நூல்களில் எழுதி ளவத்திருக்கிறாரக்ள். 

இன்ளறக்கு நம் கண்களுக்கு முன்வன, என்ன அன்பு; என்ன 

மகிழ்சச்ிவயாடு கூறுகின்ற நசால்; அடடா! என்ளனக் 

கண்டதும் எவ்வளவவா விருப்பத்வதாடு என் நபயளரச ்

நசால்லி அளழத்து, எங்களூரச் ் நசய்திகளளநயல்லாம் 



 

வகட்டுக் நகாண்டார.் என்னவமா, இப்படிப்பட்ட இடத்தில் 

எனக்கும் ஒருநட்பு ஏற்பட்டது; ஏளழகளிடம் அவருக்கு என்ன 

கருளண நதரியுமா? சிலநாள், நான் அவர ் அடிகளில் 

நதாண்டு புரிந்துநகாண்டிருப்பதற்குள், காளலயில் 

ஒருவன் வருவான்; என்நனன்னவவா நவல்லாம் நசால்லி 

அழகாகப் பாடுவான் ; தூக்கமுடியாதபடி காசும், 

நபாருளும், ஆளடயும் நபற்றுச ்நசல்வான். அவத ஆள் சில 

நாட்களுக்குள் இன்னும் எவளனவயா அளழத்துவந்து 

எநதளதவயா நசால்லி இன்னும் ஏதாவது நபற்றுப் 

வபாவான். ஐயா! முன்னர ்வந்தவன் தாவன என்ற வகள்வி 

வகட்கலாமா? அவன்தான் வரக்கூடாது என்ற நியதிதான் 

உண்டா ? (ஒளளவயார ்நநருங்க - உற்றுப் பாரத்்தல்.)  

ஔரவயாை்: ஏன் அப்பா! நீ எந்தவூர ் ? தகடூர ்உனக்குத ்

நதரியுமா?  

ஆென்: என்ன கிழவி? நான் எந்தவூராக இருந்தால்தான் 

உனக்நகன்ன? தகடூளரப் பற்றிய வகள்வி உனக்கு எதற்கு ? 

தகடூர ்நசல்லும்வழி நதரியாமலா இவ்வழிவய வந்தாய்?  

ஔரவயாை்: இல்ளலயப்பா? நான் வகட்டவற்றில் என்ன 

பிளழகள் உள்ளன? தகடூரக்்குப் வபாகவவண்டும் என்று 

நநடுந்நதாளலவில் இருந்து வருகிவறன். மிகவும் அலுத்துப் 

வபாயிருக்கிவறன். ஊர ் கிட்ட ஆனால், தட்டித ் தடவி 

எப்படியாவது வபாய்சவ்சரந்்து அதியமாளனக் காணுவவன். 

அதியமான் - கற்றவன் நபரிய வீரன் - நசல்வமுள்ளவன் -- 

அண்டினவளரக் காப்பவன் - - சிறந்த நகாளட வள்ளல் 

என்நறல்லாம் வகள்விப்பட்டுள்வளன். இதற்காகத்தான் 

உன்ளனக் வகட்வடன்.  

ஆென்: ஓஃஓ! எனக்குத ் நதரியுவம கிழவி நீ தகடூர ்

வபாகவவண்டும் என்றவபாவத. எங்கள் மன்னர ்அதியமான் 

நபருமாளன அளடந்து ஏதாவது காசு பறிக்க நீ வபாகிறாய்.  



 

ஔரவயாை்: அடா மகவன, அப்படிச ்நசால்லாவத, நீ நன்கு 

கல்லாதவனாகக் காணப்படுகிறாய். உன் வவந்தனின் 

சிறப்ளப உள்ளவாறு நீ உணராதவன் ஆகிறாய். உன் 

மன்னன், சிறந்த வள்ளன்ளம உளடயவனாதலால், 

கற்றவரக்ள் அவளனக் கருதி நாளும் வருவாரக்ள். அவ்வாறு 

அவரக்ள் அவளன யளடந்து நபாருள் முதலியன நபற்றுச ்

நசல்வதால் அவன் நசல்வம் குளறந்து வறுளமயாளனாக 

ஒருநாளும் மாறமாட்டான். இன்னும், உன் அதியமான், 

புலவரக்ளிடம் மிகுந்த அன்புள்ளவன் ஆவன். அதற்குச ்

சான்றாக வவறு எதுவும் வதளவயில்ளல. 'நான் இங்கு 

இருக்கிவறன்' என்ற நசய்தி அவன் காதுகளுக்கு எட்டினாவல 

வபாதும்; என்ளன முன்வன பாரத்்தறியாதவனாக 

இருப்பினும், வநவர இளடயீடின்றி இங்கு வருவான் என்பது 

திண்ணம்.  

ஆென்: அப்படியானால், ஏன் கிழவி, உனக்கு அறிமுக 

மில்லாதவரக்ளளயும் வநவர அளழக்கக் கூடிய 

திறளமயுள்ள நீ ஏன் இவ்வாநறல்லாம் கால்கடுக்க, 

கண்இருள, நமய்வசார நடந்து வரவவண்டும்?  

ஔரவயாை்: உலகியல் உணராதவன் நீ. நபாதுவாழ்வின் 

நன்ளமக்குப் பாடுபடுபவரக்ளள ஒருவர ்தம் நலத்துக்காகத ்

நதாந்தரவு தருதல் முளறயாகாது. இன்னும் எம்வபான்ற 

புலவரக்ள் 'இன்று இங்கும் நாளள அங்கும்' என ஓரிடத்தும் 

நிளலத்திராது பலநாடுகட்குச ் நசன்று ஆங்காங்குள்ள 

மக்கள் அறிவும் நலனும் நபற்று மகிழப் பாடுபடுபவரக் 

ளாதலால், மன்னரக்்கு ஆட்வபாக்கி அவரக்ள் 

வரும்வளரயில் காத்துக்நகாண்டு ஒரிடத்திவலவய தங்கி 

இருக்கவும் இயலாது.  

ஆென்: (சற்று அசச்ம் நகாண்டவனாய்) ஆமாம்; தாங்கள் 

'எம்' வபான்ற புலவரக்ள்' என்றீரக்வள தாங்கள் யாராக 

இருக்கலாம்.  



 

ஔரவயாை்: உனக்கு என்நபயர ் நதரிய வவண்டுமா? 

என்ளன 'ஔளவ' என்பாரக்ள்.  

ஆென்: அம்ளமவய, என்ளனக் காப்பாற்ற வவண் டும். 

(அடிகளில் வணங்குதல்) நான் யாவரா , வழிப்வபாக்குக் 

கிழவி, என அறியாமல் பலவாறு கூறிவிட்வடவன! என்ன 

நசய்வவன்; என் தாவய! என்ளனப் நபாறுத்துக் 

நகாள்ளவவண்டும்.  

ஔரவயாை்: அப்பா! அஞ்சாவத! எழுந்திரு. நீ யாவன்?  

ஆென்: அருள்மிக்க தாவய! நான் அதியமான் வவந்தரின் 

அடிளம; அவரத்ம் ஊழியன்; ஏளழ, அம்வம எமது இளறவர ்

தங்களது நபயளரயும், புகளழயும் அடிக்கடி நசால்லிக் 

நகாண்வட இருப்பார.் என் குற்றதள்த நீக்கி, என்ளனக் 

காப்பாற்ற வவண்டும்.  

ஒளரவயாை்: மகவன! அசச்ம் தவிரக்! ஒருவர ்அறியாமற் 

நசய்த பிளழளயச ் சிறிதும் நபாருட்படுதத்ார ் எம் 

வபான்றவர.் எத்துளணவயா நசல்வரக்ளும், கற்றவரக்ளும், - 

தாம் நசய்வன தீளம நயன்பளத நன்கு உணரினும் 

அவற்ளறத் தவிராது நசய்து தாம் தீப்பழிளயத் வதடிக் 

நகாள்ளுகின்றனவர. அளவதாம் நபாறுத்தற்கு 

இயலாதனவவ யன்றி நீ கூறியன பிளழயின்பாற் 

படாதனவாகும். இப்நபாழுது விளரவில் எனக்குக் களளப்பு 

வமலிடும் வபாலிருக்கிறது. அதற்குள் தகடூளர நான் 

அளடந்தால் நலநமனக் கருதுகின்வறன். அஃது இன்னும் 

எவ்வளவு நதாளலவில் உள்ளது?  

ஆென்: தாவய ! என்ளன மன்னிதத்ருள்க . தாங்கள் இப்படி 

நிழலில் இருக்க வவண்டும். களளப்புடன் நசல்லுதல் 

ஆகாது. தகடூர ் சற்றுத ்நதாளலவில் இருக்கிறது. இன்னும் 

இரண்டு நாழிளக நடக்க வவண்டும். எளியன் அன்புடன் 

தருகின்ற இசச்ிறியவுணளவ மனமுவக்க ஏற்றுத் தங்களது 



 

களளப்ளபச ் சிறிது தணித்துக் நகாள்ள 

இளறஞ்சுகின்வறன். இவதா நீரும் உள்ளது. இவற்ளற 

ஏற்றுக்நகாள்க. (அவலும் நீரும் ஔளவ, ஆதனிடம் 

நபற்றுண்டல்)  

ஔரவயாை்: மகவன நீ நநடிது வாழ்க ! அதியனின் 

ஊழியன் என்பளத இசச்ிறு நசயவல எனக்கு நன்கு 

உணரத்்திற்று, தளலவளனப் வபாலவவ நீயும் உன் 

அளவுக்குத ் தக்கவாறு நகாளடத்திறன் 

நகாண்டுள்ளளமளய நான் மிகவும் வபாற்றுகிவறன். வாழ்க 

நீ பல்லாண்டு. தகடூர ் நசல்லும் நநறிளய உணரத்்தி, நீ 

நசன்று வருக.  

ஆென்: அன்ளனவய! இவ்வழியில் இன்னும் இரண்டு 

நாழிளகத் நதாளலவுக்குப் பிறகு , வலப்புறம் ஓர ்இளடவழி 

பிரியும். அதில் திரும்பினால் தகடூர ் மன்னர ் வகாயிலின் 

‘முதல் வளளவு’ நன்கு வதான்றும்.  

ஔரவயாை்: நல்லது மகவன ! நசன்று வருகிவறன் நான். 

நன்கு நீ வாழ்க.  

ஆென்: வணக்கம் தாவய வணக்கம் ! (ஔளவ பிரிதல்)- 

அப்பா ! நல்லவவளள! என் நபயளர அந்தக் கிழவிக்கு நான் 

நசால்லவில்ளல. எவதா , இன்ளறக்குக் கண்விழிதத் 

நபாழுது, நல்ல நபாழுதாக இருக்கும் வபாலிருக்கிறது. 

என்னவமா , தளலக்கு வந்தது, தவறித் தளலப்பாளகவயாடு 

ஒழிந்தது. நபாதுவாக எனக்குப் புலவரக்ள் என்றாவல 

மிகுந்த நடுக்கம்: அதிலும் ஔளவயாம்! அவட அம்மா! நல்ல 

கிழவி: அன்பாகத்தான் வபசினாரக்ள் : என்ளனப்வபாலவா? 

கல்வி என்றால் அதற்குத ் தனித்தகுதிதான் இருக்கிறது. 

அவட நபாழுது வபாயிற்வற. விளரந்து வீட்டுக்குப் 

வபாகிவறன். (பாடிக்நகாண்வட வபாகிறான்) 

கற்றவளரப் பாராட்டிக் , ளகநதாழுது வணங்க வவண்டும்  



 

மற்றவரின் சிற்றுறளவ, ஏ! வள்ளிநாதா,  

மறந்திருந்து வாழவவண்டும், ஏ! வள்ளிநாதா. 

அற்றவரத்ம் சுற்றமவன் அதிளயநகர ்அஞ்சிமன்னன்  

நசற்றவளரச ்சினந்தழிக்கும் ஏ! வள்ளிநாதா,  

நசருக்களத்தின் நசல்வன்அவன் ஏ! வள்ளிநாதா.  

இயல் ௨ - காட்சி க முடிவு.  

இயல் ௨- காட்சி ௨ 

உறுப்பினை்: தகடூரத்்வதவி; அதியமான்; காவலன்; 

நபரியார.் 

இடம்: அதியனின் இருக்ளக. 

காலம்: பகற்நபாழுது. 

 [அதியமான், நநல்லிக்கனி நபறும் நநறிளய அறிதல்.]  

 (தகடூரத்்வதவியும் அதியனும் இனிதிருதத்ல்) 

ெகடூை்ெ்தெவி: நாதா! மலரந்்த தாமளரவபான்ற தங்களது 

வதனம் இன்று என்றுமில்லாதவாறு நபாலிவு குன்றியுளவத? 

அடியாளிடம் பலமுளறகளில் 'கவளலவய மக்களது 

வாணாட்கு உளலளவக்கும் காலன்' எனக் 

கூறக்வகட்டுவளவன. அவ்வாறு கூறும் தங்களள இப்வபாது 

கவளலயினுட்படுதத்ியது யாது என, அடியவள் 

அறியலாகுமா?  

அதியமான்: வதவி! நன்று நின்வகள்வி. யான் இதுகாறும் 

நின்பால் ஒளிதத்ளம யாவதனும் உண்வடா? நபறுதற்கரிய 

இம்மக்கட் பிறவியில் நாம் நல்லுடம்பும், நல்லிளசயும், 

நசந்நிளலயும், பல்நலனும் ஒருங்வக நபற்வறாம் : இன்னும் 

கல்விநலனும் நசல்வ வுயரவ்ும் உற்வறாம். எனினும் 



 

சின்னாட்களாக இளவயளனத்ளதயும் இல்நபாருளாக்கி, 

என் உளத்ளத ஏவதா ஒன்று கலக்குகின்றது.  

ெகடூை்ெ்தெவி: என் நபரும! தங்கள் கருத்து எனக்குப் 

புலனாகவில்ளல. கல்வி, நசல்வம், நல்லுடல் நற்புகழ், 

இவற்வறாடு நன்னிளலயுற்ற தங்கட்குக் கருத்தழியுமாறு 

உளது பின்னர ்எதுவாகுவமா?  

அதியமான்: கற்பின் நகாழுந்வத! அன்று நம் இல்லம் 

வமவிய ஒளளவப்பிராட்டியின் இன்பம் நிளறந்த 

நபான்நமாழிப் பாக்களளப் பருகித்திளளத்துப் 

நபாழுதிளனக்கழிதத் என்மனம் என்றும் அத்தளகய 

அமுதநமாழிகளளவய நபறுதற்குரிய நநறிளய நாடி 

நலிவுறுவதால், என்முகம் இதுவபாது இவ்வாறு 

வாட்டமுறுகின்றது.  

ெகடூை்ெ்தெவி: என் உயிவர! தங்கள் உளர எனக்கு மிகுந்த 

வியப்ளபத் தருகின்றவத யன்றி எளியவளின் ஐயதள்த 

அகற்றிற்றில்ளல. பரிசில் பலநபறும் அரிசில்கிழார,் 

நன்நமாழி பயிலும் நபான்முடியார,் பாவலர ்பரவும் பரணர,் 

அருஞ்சிறப்பு மிகு நபருஞ்சித்திரனார ் என்னும் பல 

நல்லிளசப் புலவரக்ளின் நடுவவ நாளும் வாழும், தங்கட்கு 

அக்குளற இருப்பதாக யான் அறிந்திவலவன.  

அதியமான்: நாணின்பாவாய்! நீ குறிதத் குளற 

இல்ளலநயன்பது உண்ளமவய. எனினும் அப்புலவர ்

நபருமக்கள் கூறும் நபான்நமாழிகளள, நாளும் வகட்டு 

அளவிலா இன்பமுற்று வாழுதற்கு ஏற்றவாறு, நீண்ட 

வாணாளளப்நபறும் நநறி எது என ஆயும் கருத்வத, என் 

நநஞ்ளச வருத்துகின்றது. எந்நில நமாழியும் தன்அடி 

நதாழுநதழ, மன்னுயிர ் யாவும் பன்னல வமவத,் 

தண்ணளிசுரக்கும் தண்தமிழ்நமாழியின் , இன்சுளவத ்

வதளன ஏக்கமற அருந்தி, இன்பம் பலநபறும் இப்பிறவியின் 



 

நீங்கி அந்தமில் இன்புளட அமரரவ்கான் நிளலவரினும் என் 

உள்ளம் ஏற்காது. என்வதவி! இன்பத்தமிழ் நமாழித்வதறளல 

இறவாது என்றும் உண்டு இறுமாந்து இருக்கும் நாள் 

எந்நாவளா? அஃது எவ்வாறு கிட்டும்' என்ற ஏக்கவம என் 

நநஞ்ளச அல்லும் பகலும் இளடவிடாது அளலக்கின்றது.  

ெகடூை்ெ்தெவி: நாத! வபளதவயன் யாதுநமாழியக்கூடும்? 

உலகினில் 'பிறப்பு' என்று கூறும்நபாழுவத 'இறப்பு' என்ற 

நமாழியும் பின்நதாடருகின்றது. எவரும் விளனவழியன்றி 

எதளனயும் நபறுதற்கில்ளல என்பது தாங்கள் 

அறியாததன்று. எனினும் முயற்சி திருவிளனயாக்கும் 

என்பது நமது மளறநமாழி. பண்டு, மாரக்்கண்டன் என்றும் 

பதினாறாட்ளடப் பிராயம் நகாண்ட வரலாறும் நாம் 

அறிந்தவதயன்வறா . ஆதலால், என்காதல! தாங்கள் 

வாணாள் நீடிப்பின் நபாருட்டு வாலறிவன் நற்றாள் 

நதாழுது, நன்வனாம்பு புரிவளத வமற்நகாண்டால் தங்கள் 

கருத்து நிளறவவறலாகும். அஃதன்றி நநடிது நிளனந்து 

நநஞ்சம் புண்பட உடல்நிளலநகட , கவளல நகாள்ளுதல் 

ஏற்புளடத்தன்று.  

காவலன்: மாண்புறு மன்னர ்நபரும! தங்கள் திருவடி என் 

முடிமிளச அளமக. (காவலன் உள் நுளழந்து வணங்குதல்) 

எவவரா ஒரு நபரியார ் ; இளறவனருள் நபற்றவரவ்பால் 

காணப் நபறுகின்றார;் நமது தளலவாயிலில் நின்று, 

தங்கள் திருமுன் வர விளழகின்றார.் 

அதியமான்: காவல! அவளர இவண் விளரவில் வரவிடுக. 

(காவலன் வணங்கி அவண் நீங்க) நங்காய்! பின்னரப்் 

வபசுவா மிதுபற்றி. நின் இருக்ளக நசல்க. (நபரியார ்உள்வர 

அதியமான் வணக்கமாக) வரவவண்டும். வரவவண்டும். 

இங்கு அமரக். (ஆன்றவர ் அருடள்க காட்டி அமரத்ல்) 

தாங்கள் என்பால் எழுந்தருள என்நல்விளன இருந்தவாறு 

என்வன! நபருந்தளகளம சால் நபரும ! என்ளன வநாக்கி 



 

இங்கு வந்தருளியதன் நபாருளள அடியவனன் 

அறியலாகுமா?  

தபைியவை:் எளியவரக்்கு இரங்கும் ஏந்தவல! நீ இளசபட 

வாழ்க!! நினது நகாளடமிக்க ஆட்சியில் எம்வபான்றாரக்்கு 

என்ன குளறவரப்வபாகிறது. நீ நநடிது வாழ்க! 

நின்ளனக்கண்டு மகிழ்ந்து உளரயாட வவண்டும் என்ற ஓர ்

அவா நநடுநாளாக என் உளதள்த உந்த, அது நீங்கும் 

நபாருட்வட இன்று வந்வதாம்' மற்நறான்றும் இன்று. 

நின்சுற்றமும் நட்பும் நலந்தாவன? ஏன் உன்வமனி ஒருவாறு 

நபாலிவு குளறந்து வதான்றுகின்றது?  

அதியமான்: புலனழுக்கற்ற புனித! எம்பால் யாவரும் 

நலவன. எனினும் என்வமனியின் நபாலிவு குன்ற என்ளன 

வாட்டும் ஒருகுளறமட்டும் உளது. அதளனப் வபாக்கும் 

நநறியறியாது என்நநஞ்சம் ளநகின்றது.  

தபைியாை:் அன்ப! அக்குளறயிளன எம்பால் அறிவிப்பாய். 

இயன்ற வளரயில் யாம் அதளன நீக்கக் கருதுவவாம்.  

அதியமான்: ஐம்புலனடக்கி, நால்வளக யுறுதிப் 

நபாருள்களும் விளங்க, மூன்று நபாழுதினும் இரு 

விளனவயாரந்்து ஒருவளன வழிபடூஉம் உரவவாய்! 

அடிவயன் தங்கள் வபான்ற ஆன்வறாரக்ளின் அருளினால், 

நசல்வமும், கல்வியும், நகாளடயும், குடிப்பிறப்பும் ஒருவாறு 

நகாண்டவன்: நாளும் புலவர ் நபருமக்கள் சூழ்தர இனிய 

நசந்தமிழ்த ் நதன்றலின் நறுமணதள்த நுகரப்வன்: 

நல்லிளசப் புலவரக்ளின் வதனினும் சுளவமலிந்த 

உயிரினுக்கு இன்பந்தரும் மணிநமாழிப் பாக்களின் நசால், 

நபாருள் நலன்களள என்றும் நபறுதற்கு விளழபவன். 

எனக்கு, நீரிற்வறான்றிய குமிழிளயப் வபான்றதும், 

நாளளவயா, இன்வறா , இப்நபாழுவதா, இரவிவலா , 

பகலிவலா, இங்வகவயா, மற்று எங்வகா அழிவுறும் என 



 

அறுதியிட்டுக் கூறமுடியாததும் ஆய இம்மக்கள் 

வாழ்க்ளகளய நீட்டித்துக் நகாளவதற்கான நநறிளய 

அறிய, காதல் மிகுகின்றது. ஆதலால், எம்நபரும, 

எளியவனன் இந்நிலமிளச நீண்டநாள் நல்லுடல் நபற்று 

நலம்பல நகாண்டு இன்பமுற்று வாழ, வழிநயான்று அருளல் 

வவண்டும். இதுவவ என் குளறயாகும்.  

தபைியாை:் (சற்று அளமதியுடனிருந்து) எழில் நலமிக்க 

நநடுமானஞ்சி! அதன் நபாருட்டுக் கவலற்க.நின் 

விருப்பத்துக்கும் ஓருதவியுளது; வகட்பாயாக. உனக்குரிய 

குதிளர மளலயின் வமல்முகட்டில் இரு நபரும்பாளறகள் 

உள. ஆண்டுச ்நசன்றால் அதன் நடுவில் ஓர ்உயரிய பருதத் 

கருநநல்லிமரநமான்று உளது. அதனில் ஆண்நடான்றுக்கு 

ஒருபழம் வதான்றும். அப்பழதள்த நீ உண்டால் நநடுநாள் நீ 

விளழந்தவாறு இவ்வுலகில் வலிளமவயாடு வாழலாம். 

அப்பழத்ளதத ்தின்று பன்னூறாண்டுகளாக இவ்வுலகினில் 

உயிருடன் வாழ்பவரக்ள் பலளரயும் யான் அறிவவன். 

எனவவ, யான் கூறியவாறு நீ அக்கருநநல்லிப் பழதள்தப் 

நபற்று உண்டால் நின்குளற நீங்கும்.  

அதியமான்: (நதாழுத ளகயுடன்) அருள்முளற வழுவாது 

என்ளன ஆதரவு நசய்த அண்ணவல! தங்கள் அன்பிற்கு 

எல்ளலயுண்வடா ? தங்களது வபருதவிக்கு யான் யாது 

ளகம்மாறு புரியவல்வலன். தங்கள் மலர ் அடிகளில் 

அடியனின் மணிமுடிளயச ் நசலுத்தி அழகு நசய்வளதத ்

தவிரத்்து, வவநறான்று மறிவயன். நபருளமசால் நபரும! 

தாங்கள் இன்று என்னுடன் இங்கு இருந்து எம்மரபு ஓங்க 

வாழ்த்துமாறு வவண்டுகின்வறன்.  

தபைியாை:் அன்பு மிகு அதிய ! நின் விருப்பின்படிவய ஆகுக. 

வாழ்க நின்மரபு; வாழ்க நின் நல்லிளச. 

இயல் ௨ - காட்சி ௨ முடிவு.  



 

இயல் ௨ - காட்சி ௩ 

உறுப்பினை்: அதியமான் ; ஒளளவயார ்; காவலன். 

இடம்: தகடூரப்் புறம். 

தபாழுது: நடுப்பகல்.  

 (அதியமான் ஒளளவக்கு நநல்லிப்பழம் தருதல்) 

 (காவலன்பின் நதாடரவரும் அதியமான், களளப்புற்ற 

ஔளவளயக் காணுதல்) 

அதியமான்: அம்ளமவய வருக வருக!! தங்களளப் 

பிரிந்திருந்த இந்நாட்கள் எனக்குப் பல ஆண்டுகளாகத ்

வதான்றின. ஆமாம், தாங்கள் ஏன் நான் இவ்வாறு 

நவளிசந்சன்று வருவதற்குள் என் இல்லத்தில் இருக்காது 

தனிவய இப்படி வருகின்றீரக்ள்; அங்கு ஏதாவது தங்கள் 

நநஞ்சம் வருந்துமாறு நிகழ்ந்தனவா?  

ஔரவயாை்: அன்புளட அதிக! அவ்வாறு எனக்கு யாநதாரு 

குளறவும் ஏற்படவில்ளல. நான் சற்றுமுன் தான் இங்கு 

வந்வதன். நின்ளனக் காண வவண்டுநமனும் வபரவா 

என்ளனப் பிடரப்ிடித்து உந்த, நின் மாளிளகயினுட் 

நசன்வறன். நின் வதவியும் மற்ளறய வதாழியரக்ளும் 

என்ளனக் கண்ட தும் பணிந்து, முகமன் கூறி வவண்டுவன 

யாவும் திட்டம் நசய்தனர.் ஆயினும் நீயில்லாது அவற்ளறப் 

நபற என்நநஞ்சம் விளழயவில்ளல. எனக்குற்ற 

களளப்ளபயும் நபாருட்படுதத்ாது, நீ வரும்வளரயில் 

இருக்க உளங்நகாண்வடன் எனினும், என் நநஞ்சு 

அளமதியுறவவ இல்ளல. ஆதலால் சற்றுப்நபாழுது கழியும் 

நபாருட்டு நீ வரும் வழிவநாக்கி வந்வதவன யன்றி 

வவநறதுவுங் கருதியன்று.  



 

அதியமான்: தங்கள் முகதள்த வநாக்கின் தாங்கள் மிகவும் 

களளப்புற்றிருப்பது நதரிய வருகின்றது. இவதா , 

இப்பழதள்த முதலில் உண்ணுங்கள். களளப்ளப இஃது 

உடவன மாற்றும். (நநல்லிப் பழத்ளத ஒளளவ நபறுதல்)  

ஔரவயாை்: இஃநதன்ன நநல்லிக்கனியா? நா 

வறட்சிளயப் வபாக்குதற்கு இஃநதாரு நல்ல நபாருவள. 

(சுளவத்து உண்ணல்) ஆ! என்ன சுளவ! இத்தளகய நநல்லிப் 

பழத்ளத நான் என்றும் உண்டதில்ளலவய. நதவிட்டாத 

அமுதம் வபாலக் குளறவுபடாத இனிய சுளவயுட 

னிருக்கிறவத. இஃது எங்குளது? 

அதியமான்: அன்ளனவய! நான், நற்கருப்பஞ் சாற்றினில் 

வதன்கலந்து, பால்கலந்து, நதவிட்டாமல் இனிப்பதாகவுள்ள 

தங்களின் நபறுதற்கரிய இனிய பாக்களின் சுளவயாகும் 

அமுதிளன யுண்டநாள் முதல், தங்களளப் வபான்ற புலவர ்

நபருமக்களின் இளடவிடாக் கூட்டுறவு நபற்று, நநடுநாள் 

உலகத்தில் வாழ்ந்து நசந்தமிழ்க் கடலில் நாளும் திளளக்கப் 

நபரிதும் விரும்பியிருந்வதன். சிலநாளின் முன்னர ் என் 

வாழ்க்ளகத் துளணவியுடன் இதுபற்றி யான் உளரயாடிக் 

நகாண்டிருந்த வபாது, ஒரு புலனழுக்கற்ற சான்வறார ்

என்பால் எழுந்தருளினாரக்ள். அப்நபரியார ் எனது 

உளக்கருத்ளத அறிந்து, என்னிடம் நகாண்ட 

நபருவிருப்பத்தினால், இப்பழம் வதான்றும் இடத்ளதக்கூறி, 

இதளன உண்ணுமாறு பணிதத்ாரக்ள். இஃது 

உண்டவரக்ளள உலகில் நநடுநாள் வாழ்விக்கும் 

வலிளமயுளடயதாகும். ஆதலால், தங்களளக் கண்டவுடன் 

எனக்கு, என்னினும் "தாங்கவள இவ்வுலகத்துக்குப் பயன் 

உள்ளவரக்ள்" என்ற எண்ணமும் விளரந்து வதான்றிற்று. 

தாங்கள் இந்நிலவுலகில் நநடுநாள் உயிரந்பற்று 

வாழ்வதால் இந்நாட்டின் பலபகுதிகளும், தங்களது 

திறளமமிக்க நமாழிநலதள்தப் பருகி, நன்னிளல 



 

நபற்றுய்ய வாய்ப்புண்டு. அதற்கு மாறாக எம்மவனார ்தம் 

வாழ்நாளளப் நபருக்குவதால் ஏற்படும் பயன், 

தன்னலத்துடவனவய ஆகும். இளவ கருதிவய உலகு அவாவும் 

உயரிய புலளமநபற்ற தங்கட்கு, யான் அரிதிற் நபற்ற 

இப்பழதள்த மனமுவக்க நல்கிவனன்.  

ஔரவயாை்: (வியப்பு வமலிட) என் அருமருந்தாய அன்ப 

நின்பால் ஊற்நறடுத்துத் வதான்றுங் நகாளடத் திறதத்ால் 

உற்ற அன்பின் வபாக்ளக அளவிட்டுக்கூற எவராலாகும்? நீ 

என்னிடம் நகாண்டுள்ள எல்ளலயில் வபரன்பிற்கு யான் 

யாது ளகம்மாறு நசய்ய வல்வலன்?  

அதியமான்: தமிழ்தத்ாவய ! வருக! நம் இல்லம் 

நசல்லலாம். உணவு நகாண்டபின் நாம் யாவும் வபசலாம். 

(அதியமானும் ஔளவயும் நசல்லுதல்.)  

காவலன்: (தனித்து நின்று நநட்டுயிரப்்பு விட்டு) என்ன 

நட்பு! ஔளவ என்ற நசால்ளல முடிப்பதற்கு முன்வனவய, 

எங்கள் வவந்தர ்- 'எங்வக' என்று கூடக் வகட்பதில்ளல - 'வருக! 

வருக! தாவய, வருக!' என்றன்வறா அளழக்கின்றார.் முப்பது 

நாட்கள் கூட ஆகவில்ளல. அதற்குள்ளாக அவளரக் 

காணாது ஏங்கி, ஏவதா ஓரஆ்ண்டு நபரும்பிணியால் 

துயருற்ற வளரப் வபாலவவ இருந்தார ்- அது நதாளலயட்டும் 

- இரண்டு நாட்களாகக் 'கல்நலன்று மில்ளல; முள்நளன்றுங் 

கிளடயாது; முழங்காளலப் பிடித்துக் நகாண்டும் என்னால் 

ஏறமுடியவில்ளல; நளடயாய் நடந்வதாம் : நுளழயாத 

இடநமல்லாம் நுளழந்வதாம் : அப்பப்பா , நானும், எங்கள் 

ஐயாவும் பட்ட துன்பம் இருக்கிறவத, அடடா , நசால்லி 

முடியாது. எங்கள் குதிளர மளல உசச்ியிவல - ஏ! அப்பா, 

கீவழ விழுந்தால், கருமத்துக்குக்கூட ஓர ் எலும்புங் 

கிளடக்காது - என்ன நசங்குதத்ான நநடும்பாளத! 

அங்கிருந்து நமதுவாக ஒரு குளகக்குள் நுளழந்து 

களடசியில் ஒருவாறு கண்டு பிடித்வதாம் அந்த மரதள்த 



 

கண்டதும் ஆகிவிட்டதா : அளதச ் சுற்றிலும் வதள் 

நகாடுக்குப் வபான்ற முள்களுடன் எத்தளனவயா 

வளகயான புதரக்ள், கிட்ட அணுக முடியாதவாறு சூழ்ந்து 

கிடந்தன. எங்களுக்கு வமநலல்லாம் காயம் - எப்படிவயா 

துன்பத்ளத நயல்லாம் நபாறுத்துக் நகாண்டு தத்தித் 

தடுமாறி மரத்தின்வமல் ஏறிவனாம்; ஏறினால்! அங்வக என்ன 

இருந்தது. அந்த மரம் ஒரு முளறயில் ஒருபழம் தான் 

பழுக்குமாம். அதுவும் எதத்ளனவயா ஆண்டுக்கு ஒரு 

தடளவதானாம்! என்ன துன்பம் ஐயா! கிளளகிளளயாகத ்

வதடிவனாம்; இளல இளலயாய்ப் பாரத்வ்தாம். களடசியில் 

எங்கள் தளலவரத்ான் பழத்ளதக் கண்டார ் - நபாறுக்க 

முடியாத மகிழ்சச்ி - உணளவக் கூடப் பிறகு விரும்பவவ 

இல்ளல - நகாண்டு நசன்றளவ எல்லாம் நாவன 

சாப்பிடுமாறு முடிந்தது. இப்படிநயல்லாம் - பகீரதன் 

நகட்டாவன- எத்தளனவயா பாடுபட்டுத ்வதடிக் நகாணரந்்த 

பழத்ளத - ளகக்குக் கிட்டியது வாய்க்கு எட்டாதது வபால, 

இல்லத்துக்கு வருவதற்குள்ளாகவா இந்தக் கிழவி 

எதிரப்்படுவாள். அட, வபாகட்டும்; மிகுந்த அன்புள்ளவளாக 

இருக்கலாம். அவளாவது ஒருபாதி பழத்ளத நீங்கள் 

உண்ணுங்கள்' என்று எங்கள் மன்னரக்்குச ்சிறிதும் எனக்குச ்

சிறிதுமாகத் தந்திருக்கலாமல்லவா? நகாடுதத்வுடன் 

அப்படிவயயா தின்று விழுங்கி விடுவாள்?....... என்னவமா, 

வபசி இனி என்ன ஆகும்! நகாடுத்து ளவத்தவள் 

நகாட்ளடவயாவட சாப்பிட ் டாள். ஏமாந்த வபளத நான் 

இப்படிவய வபாகிவறன். (வருத்தமாகச ்நசல்லுதல்.) 

 

இயல் ௨ -காட்சி ௩ முடிவு. 

 

 



 

இயல் ௩ - காட்சி க 

உறுப்பினை்: ஔளவயார ்; அதியமான். 

இடம்: அதியமான் மாளிளக. 

தபாழுது: மாளலப்வபாது.  

 [அதியமான், ஔளவயாளரத ்நதாண்ளடமான்பால் 

தூதுவபாக வவண்டுதல் ]  

ஔரவயாை்: நவற்றிமிகும் தப்பாத வாளிளன 

ஏந்தியவவன! வபாரில் பளகஞர ்மடியுமாறு அழிதத் வீரவாள் 

மிளிரும் ளககளள யுளடயவவன ! மிக்க மகிழ்சச்ிக்குரிய 

மதுவிளனயுளடய அதியர ் தளலவர ் எதிரத்த்வளரப் 

வபாரம்ுளனயிற் நகால்லும் வீரவாழ்வும், நபான்மாளலயும் 

அணிந்த அஞ்சி வவந்வத! நீ, பளழய நபரிய மளலயினில் 

எவரும் அளடய முடியாத உயரத்து இருபிளவுகளின் 

இளடவய வதான்றிய சிறு இளலகளளப் நபற்ற நநல்லியின் 

பழத்ளத, அஃதுண்டவ ரளடயும் நபருவாழ்ளவ 

உணரத்்தாது, பால்வபான்ற பிளறநிலா நநற்றிமீது 

விளங்கும் திருமுடிளயயும், நீலமான அழகிய கழுதள்தயு 

முளடய, ஒப்பற்ற முதல்வனாம் சிவநபருமாளனப் வபால , 

நான் சாகாமலிருக்குமாறு எனக்குந் தந்து மகிழ்ந்தளனவய!  

அதியமான்: அம்ளமவய! ஒன்றுக்கும் பற்றாத யான் ! 

உண்டு உலகுக்குச ் சுளமயாவதினும்! உலகு அவாவும் 

விழுமிய கல்விச ் நசல்வம் பளடத்த தாங்கள் வாழுதல் 

சிறப்பன்வறா?  

ஔரவயாை்: காவல் மதில்சூழும் பல அரண்களள நவன்ற 

நநடுமான் அஞ்சி! யாழ் வபால இனிய ஓளசயும் நபறாது; 

இளசக்குரிய கால அளவும் கூடியிராது; நபாருளும் உணர 

இயலாது; ஆயினும், பிள்ளளயின் மழளல நமாழிகள் 

தந்ளதக்கு அன்புநிளல ஆகின்றன. அதுவபால, நீ 



 

அருள்புரிதலால் எனது வாய்சந்சாற்களும் அவ்வாவற 

அளமகின்றன. வமலும் என்ளனநயாதத் புலவரக்ள், தமது 

நநஞ்ளச வநாக்கி 'உண்ண விரும்பும் நநஞ்சவம! நீ 

பரிசுக்காக வருந்தாவத; யாம் ஒருநாள் மட்டும் நசல்லாது, 

இரண்டு நாள் மட்டும் வபாகாது எத்தளனவயா முளற, பல 

நண்பரக்வளாடு நசன்று பழகினாலும், முதன்முளறயாகப் 

நபற்ற அன்ளபப் வபாலவவ, அணிகள் பூணப்நபற்ற 

ஆளனளயயும், இயலும் வதளரயும் உளடய அதியமான், 

எப்வபாதும் நபற்றுளான். பரிசுநபறுகின்ற நாள் கூடினாலும் 

குளறந்தாலும் , யா தன் நபரிய நகாம்புகளின் நடுவவ 

ளவத்துள்ள ஒருவாய் உணவு வபால அப்பரிசு நமது 

ளகயிலிருப்பவதயாகும். அது நபாய் அன்று. அவன் திருவடி 

வாழ்க' என நாளும் வாழ்த்தி வருவது நபாய்க்குமா?  

அதியமான்: அன்னாய் 'எட்டுத ் வதரக்ளள ஒவர நாளில் 

நசய்யும் தசச்ன் ஒருதிங்கள் முயன்று முடித்த ஒரு வதரின் 

கால் வபான்ற வலிளமயுள்ளவன்' எனவும் அணிவகுக்கப் 

நபற்றனவும் முன்னதாகச ் நசல்வனவும் ஆய பளடகளால் 

அவனுடன் வபாரப்ுரிவவாம் என நமாழியும் நசாற்களள ... 

சிறந்த வலிளமயால் வமன்ளம நபற்று விளங்கும் நீண்ட 

வவலிளனப் நபற்ற மழவரக்ளின் நபருந்தளலவனும், 

ஒளிமிக்க, நதாழில் நுட்பமுள்ள, அணிகள் அழகுநசய்யும் 

மாரப்னும், வபாரக்்கள வவள்வியால் நல்ல சிறந்த 

வபாரிளனப்புரியும் முழவம் வபான்ற வலிளமயான 

வதாளளப் நபற்றவனும் ஆய, என் தளலவளனக் 

காண்பதற்கு முன்னதாகவவ, எதத்ளகயவராக இருப்பினும் 

காப்பாற்றிக் நகாள்ளுங்கள்' எனவும் பலவாறு என்ளனத ்

தாங்கள் புகழ்ந்துளரயாடினும் என் உள்ளம் அவற்ளறக் 

வகட்டும் அளமதியுறவில்ளல. மளலயன் ஒரு திளசயிலும், 

மூவவந்தர ் மற்நறாரு புறமும், இன்நனாரு பக்கமும் 

திதியன், நபாருநன், எருளமயூரன், இருங்வகாவவள்மா 

என்பவரக்ளும் என்மீது நாளும் அழுக்காறும் வஞ்சமும் 



 

நகாண்டவரக்ளாக வுள்ளனர.் வபாதாக் குளறக்குக் காஞ்சித ்

நதாண்ளடமானும் என்ளன நவறுக்கின்றனனாம்.  

ஔரவயாை்: நபரும! ஊரச்ச்ிறுவரக்ள் தன் 

நவண்ளமயான நகாம்புகளளக் கழுவுமாறு 

நீரத்்துளறயினில் அடங்கியிருக்கும் நபரிய யாளன 

வபாலப், புலவரக்ளாகும் எங்கட்கு இனியவனாகின்றாய்; 

பின்னர ் அவ்யாளன பிறர ் அணுக முடியாதவாறு நபற்ற 

மதங்நகாண்ட நிளலளமளயப்வபால, உன் 

பளகவரக்ளுக்கு நீ நகாடியவனாகின்றாய்; என்ற நசய்தி 

உலக மறிந்திருக்க, ஏவனா இம்மன்னர ்நபாருடட்ு நீ கவளல 

யுறவவண்டும்?  

அதியமான்: அம்வம தாங்கள் என்நசாலினும் என் 

திடங்நகாண்ட நநஞ்சம் இதுவபாது விடங்நகாண்ட 

மீளனப்வபாலக் கலங்குகின்றது. எனக்குற்ற உழுவலன்பன் 

எனக் கருதப்நபற்ற , காஞ்சிதந்தாண்ளடமானும் 

மாற்றலரத்ம் கூட்டுறவால், சாரந்்ததன் வண்ணமாகி எமது 

முன்ளனய நட்பு வமன்ளமளயயும் எவ்வாவறா மறந்தனன். 

அவன் நசயவல என்ளனப் நபரிதும் வருத்துகின்றது.  

ஔரவயாை்: "எழுமரம் வபான்ற, முழந்தாளிளனத ்

நதாடுகின்ற நபரிய ளககவளாடுற்றவவன; தவறாத வலிய 

ளககளளயுளடய மழவரக்ளின் தளலவவன! மறிந்த 

வளளவபான்ற மலரந்்த காந்தடப்ூ, இளலமிக்க 

மல்லிளகவயாடு மணம்வீசும் மளலசச்ரிவினிலுள்ள 

கடும்புலி சீறினால், அதளன எதிரக்்கும் மான் கூட்டங்களு 

முண்வடா ? ஞாயிறு நவப்பமுற்றுத் வதான்றும்வபாது 

மருண்ட வானத்தும் திளசகளினும் நசறிந்த இருள் 

நிளறயுவமா? அசச்ு உரசிப் பாரம்ீது படிய நகரந்்த, பண்டம் 

நிளறந்த வண்டியுருளளயின் அழுந்திய நிளலளயப் 

நபாருட்படுத்தாது, மணல் வரிகள் சிதறவும் கற்கள் 

நபாடிபடவும் நடக்கும் நபருமிதங்நகாண்ட வலிளமமிக்க 



 

எருதுகளுக்குச ் நசல்ல முடியாத வழிகளுமுண்வடா ? 

அதுவபால நீ, வபாரக்்களம் புகுந்தால், நபரிய உலகமாகிய 

நிலத்ளதப் நபற்று ஆரவாரஞ் நசய்யும் வீரரக்ளும் 

உளவரா?'' எனவவ மன்ன, நீ எதன் நபாருடட்ும் கவலற்க: 

உன்நநஞ்சம் விளழவளத என்பால் கூறின் யான் இயன்றன 

ஆற்றுவன். 

அதியமான்: எம்மவனாரக்்கு உற்ற துளணயாய தாவய! 

என்நபாருட்டுத ் தாங்கள், காஞ்சிவவந்தன் 

நதாண்ளடமான்பாற் நசன்று, அவனது நட்பு எனக்கு 

என்றும் இருக்குமாறு நசய்ய வவண்டும். எனது கருத்துக்கு 

இளயந்த அவனது கூட்டுறவு என்ளன இன்னும் மிகுந்த 

வலிளம நபற்றவனாக்கும். இதுவவ எனது உளம் நிளறந்த 

விருப்பமாம்.  

ஔரவயாை்: அன்புளடயாவனாடு உண்டு உறவுநபற 

வல்லவவன; வபாரம்ுளனயிலும் நகாளடத்திறன் 

நகடாதவவன ; அறிவிலாதாரும் மகிழ்வவாடு நின்ளனவய 

துளணயாகக் கருதும் நபருநிளல பளடத்த நநடுமான் 

அஞ்சிவய! நீ வீடட்ின் இறவானத்தில் நசருகப்நபற்ற 

தீக்களடவகால் வபால, நினது வலிளம நவளிப்பட 

வவண்டாத நாளில் அடங்கி வாழவல்லவனாகின்றாய். 

இன்னும் அதத்ீக்களட வகாலால் கக்கப்பட்டு நவளியாகும் 

காட்டுத்தீளய நயாப்ப நீ விரும்பியவபாது மிகவும் வலிளம 

நபாருந்திய வீரனாகவும் விளங்குகின்றாய். ஆதலால் எம் 

நண்ப! நீ வளளமயிற் குளறந்தாநயனக் கருதி அஞ்சற்க. 

நின்ளன நவல்வார ் எவரும் ஈண்டில்ளல. இஃதுறுதிவய, 

யானும் இன்வற நதாண்ளடமான்பாற் நசன்று, அவனும் 

நீயும் வநரள்மயுற்ற வநசராக நநடிதுவாழ முயலுவவன். 

கவலற்க ; வாழ்க மன்ன; வாழ்க நின் நகாற்றம். 

நசல்கின்வறன்; விளடதருக.  



 

அதியமான்: தாவய வணக்கம். அவ்வாவற ஆகுக. என் 

என்றும் நீங்கா நன்றிளறயும் அன்பிளனயும் ஏற்றருள்க. 

(நின்று ளககூப்பி வணங்குதல்).  

 

இயல் ௩ - காட்சி க முடிவு. 

 

இயல் ௩ - காட்சி ௨ 

உறுப்பினை்: காஞ்சிநகர ்வவந்தன் நதாண்ளடமான் 

இளந்திளரயன்; ஔளவயார.் 

இடம்: காஞ்சி மன்னன் மாளிளக. 

தபாழுது: மாளலப்வபாது.  

 [ஔளவயார,் நதாண்ளடமாளன அஞ்சியின் 

நண்பனாக்குதல்] 

தொண்ரடமான்: மணிக்வகாளவயினால் அழகுநபறும் 

எடுப்பாகவுள்ள பக்கங்கள் நபற்ற அல்குலும் மடப்படமும், 

ளமயுண்கண்ணும் ஒளிமிகு நநற்றியும் நபற்ற விறலியர ்

தளலவீ! தங்களது நபரும்பரப்புளடய நாட்டில் என்வனாடு 

வபாரில் நவற்றிநகாளும் வீரரக்ள் உளவரா?  

ஔரவயாை்: வபாரப்்பளட மிகுந்த வவந்வத, எமது நாடு 

அடிக்கும் வகாலுக்கும் அஞ்சாமற் சீறி எதிரத்்துவரும் பாம்பு 

வபால, வலிளமநபற்ற இளளமமிக்க பல வீரரக்ளளப் 

நபற்றது ஆகும். இன்னும் நபாதுமன்றத்தில் 

நகாட்டுவாரற்றுத ் நதாங்கிக் நகாண்டிருக்கும் முழவம் 

காற்றின் அளசவினால் சிறிதளவு ஓளசளய எழுப்பினும் 

வபாரப்்பளறயின் முழக்கம் அஃது எனக்கருதும் எம் 

தளலவனும் உள்ளான்.  



 

தொண்ரடமான்: நன்று, என் அன்ளனவய தாங்கள் 

எளியனின் வபாரக்்கலக் கூடத்ளதக் கண்ணுற்றீரக்வளா ?  

ஔரவயாை்: அன்ப! நன்கு கண்டு மகிழ்ந்வதன் 

பளடக்கலக்நகாட்டிலில் உள்ள உன் பளடக்கலன்கள் 

யாவும் மயிற்வறாளகயால் அலங்கரிக்கப் நபற்றுள்ளன: 

மாளலகள் சூட்டப்நபற்றுமுள. அவற்றின் 

உடலிடந்திரண்டுள்ள வலிய காம்புகள் அழகுநபற 

அளமக்கப்நபற்றுள்ளன. இன்னும் நநய்தடவப் நபற்றுக், 

காவல்நபற்ற அகன்ற நகரதவ்தயும் உள்ளன. ஆனால் 

நசல்வம் வந்தவபாது உணவு அளித்து, இல்லாத நாளில் தாம் 

நபற்றளதப் பலவராடுங்கூடி உண்ணும் வறிஞரக்ளின் 

உறவினரக்்குத் தளலவனாய, எம் அதியமான் - அஞ்சி 

மன்னனின் கூரள்மயான நுனிளயயுளடய வவல், 

பளகவரக்ளளக் குத்துவதால் கங்குநுனி முரிந்து 

நகால்லனது சிறிய உளலக்களத்தில் கிடக்கின்றன.  

தொண்ரடமான்: தமிழ்ப்நபருமாட்டிவய, நும் அஞ்சி 

என்னினும் வலியன் ஆவவனா? நன்று கூறினீரக்ள். 

பல்லாண்டு வபாரப்்பயிற்சியும் முதிரந்்த வதரச்ச்ியும் நபற்ற 

என்பால் அவனது திறளம என்ன ஆகும்?  

ஔரவயாை்: மறவீர,் பாதுகாமின், யாம் கூறுகின்வறம். 

ஊரச்ச்ிறாரக்ள் ஆடுவதனால் கலங்கக்கூடிய காலினது 

அளவவயுள்ள குளறந்த நீரினில், இழுக்கும் வலிளமநபற்ற 

முதளல, யாளனளயக் நகான்று வீழ்த்தும். அஃது ஒத்தவன் 

எம் தளலவன் அஞ்சி. அவனது நுணுக்கமான பல 

நசயல்களளக் கருதிப்பாராது 'இளளஞன் அவன்' என 

மதியாது வபசினால், நீவிர ்நவல்வது அரிதாம்.  

தொண்ரடமான்: தமிழன்னாய்! அதியமான் 

நநடுமானஞ்சி, காஞ்சித ் நதாண்ளடமான் 



 

இளந்திளரயளனவிடப் வபாரப்்பளட நபற்றவன் என்பது 

தாவன தங்கள் உள்ளக்கிடக்ளக.  

ஔரவயாை்: அன்பு நகழுமிய வவந்வத! வவற்றுளம நாடாது 

யான் கூறுவதன் நபாருளளச ் நசவிமடுப்பாய். அன்ப, 

உங்கள் இருவளரயும் யான் நன்கு உணரவ்வன். நீவிர ்

இருவீரும் ஒதத்நலனும் வலிளமயும் நகாண்டவரக்ள் 

என்பது திண்ணம். ஆயினும், அஞ்சி, வபராற்றல் 

பளடத்தவன் : நீவயா, நபரும்பளட நகாண்டவன். 

ஆதலினால் நீவிர ்இருவீரும் உம்முள் எவர ்வலியவர ் என 

நாட விளழவது நலனன்று. அதற்கு மாறாக யான் 

விரும்புவது ஒன்றுண்டு. நீ தளட நசய்யாது, யாவர ்

நலளனயும் கருதி யுடன்படுவாயானால், அதளனக் கூற 

ஆளண தருக.  

தொண்ரடமான்: தமிழ்சந்சல்வி ! உலகு இன்புறுதற்கு 

ஏதுவாய ஒன்றிளன, யான் என்றும் தளடநசய்வயன். எனது 

இயல்புக்கு உரித்தாயின் யான் தங்களது ஆளணளய 

மறுக்வகன். இஃதுறுதிவய.  

ஔரவயாை்: கற்றவளரக் காக்கும் காஞ்சித் தளலவ! நீ 

நநடிது வாழ்க. ஒருநாள், யான் ஒரு சிறுவசாளலளய 

யளடந்வதன். அஃது ஓர ் அரிய பாளல நவளியிலிருந்தது. 

அவண் வாழ்ந்த ஒரு விறலி எளிய நிளலயிலிருந்தாள் : 

அவள் ளககளில் சில வளளயல்கவள காணப்நபற்றன. 

இன்னும், பதளல நயன்ற ஒலிப்பளற ஒருபாலும், முழவம் 

என்ற அகத்துளள நபற்ற மற்நறாரு கருவி 

மற்வறாரிடத்திலும், நகாட்டி ஒலி எழுப்புவாரற்றுத ்

நதாங்கிக்நகாண்டிருந்தன. நகாடுப்வபாரின்ளமயால் 

அவளது 'திருவவாடு' ஒன்றுமில்லாமற் கவிழ்ந்து கிடந்தது. 

'என் பசிக்குரிய உணவால் இக்கடிளஞளய நிரப்புவார ்

உண்வடா' என அவள் கூறியிருந்தாள். அஃதறிந்த யான் 'ஏ! 

விறலி! மிக்க அருகிலுள்ள ஓர ்ஊரில் பல வவற்பளடஞருடன் 



 

அஞ்சி என்ற மன்னன் உள்ளான் : வபாரம்ுளனயில் பளகவர ்

ஊரக்ளளச ் சுடுவதால் எழுகின்ற புளக, மளலகளளச ்

சுற்றிவரும் கரியமுகில் வபான்று அவன் யாளனகள் 

சூழ்ந்துவரப் பளகவரின் நாடுகளள நவன்றவன் ஆவன். நீ, 

அவன்பாற் நசன்று வழிபட்டால், என்றும் ஓயாமல் 

உண்ணுதற்குரிய நகாழுப்புமிக்க உணவால் உனது 

திருவவாடு வதனளடவபால பளசயுற்றிருக்க, உலகம் 

வறண்டுவபாகும் நாளினும் உன்ளனப் புறக்கணியாது 

காப்பன். அவன்தன் திருவடி வாழ்க' என அவளள 

ஆற்றுப்படுத்திவனன். ஆதலால் நபரும! எம்வபான்ற 

புலவரக்ள் பாடுதற்குற்ற நபருளம நபற்றவனாய அவனது 

நற்நறாடரப்ு நினக்கு மிகவும் வவண்டற் பாலநதன வுணரக். 

தொண்ரடமான்: தமிழ்த்வதவி ! அதற்காக யான் என் 

நசய்யவவண்டும்? மிக்க புகழ்நபற்றவனாக அவன் 

இருப்பின், யான் வலியசந்சன்று புகவவண்டுவமா?  

ஔரவயாை்: அற்றன்று அரவச ! அவன் சிறந்தவன்: வீரன்: 

புகழால் மிக்கவன் : இன்னும் நட்புக்கு மிகவும் உரியவன். 

அத்தளகய அஞ்சி இதுவபாது, நின் நட்புப் வபற்ளற 

நாடுகின்றான். நீ , ஏவதனும் அவன்பாற் சிறிது பிணக்கங் 

நகாண்டிருப்பினும், இதுவபாது அதளன அறவவ நீக்கி, 

அவனுக்குற்ற உழுவலன்பினன் ஆகவவண்டும். 

இஃநதான்றுதான் எனது உளங்நகாண்ட 

வவண்டுவகாளாகும்.  

தொண்ரடமான்: தமிழ்தத்ாவய! தாய்நசால் தடுத்தல் 

வசயரக்்குத் தகுவமா? தங்கள் கருத்துப்படிவய ஆகுக. எம் 

இருவரது நட்பும் நாளும் முற்பக்கத்து மதியம் வபாலப் 

நபருகிவளரத ் தாங்கவள துளணபுரிய வவண்டும். இனி 

எனக்கு என்ன குளற?  



 

ஔரவயாை்: இனிய நன்நமாழிகளும் இன்பவாழ்வும் 

நகாண்ட எம்வவந்வத! நின் இனிய வதன் வபான்ற நமாழிகள் 

எனது உளத்ளத மிகவும் களிக்கச ் நசய்கின்றன. இன்று 

இவ்வுலகில் என்னினும் வபறுநபற்றார ் எவரும் இல்ளல 

நயன்வபன். வாழிய மன்ன! நினது வாழ்வு ஓங்குக; நின்புகழ் 

நிளலநபறுக; நீயும் நநடுநாள் பன்னலமுஞ் சூழ 

வாழ்வாயாக!  

 

இயல் ௩ - காட்சி ௨ முடிவு. 

இயல் ௩- காட்சி ௩ 

உறுப்பினை்: அம்பலவாணர;் அணித்தளலவர ்

கருணாகரத்வதவர ்; பளட முதல்வன் - வீரப்நபருங்வகா; 

தூதுவன் - பிளறசூடி. 

 [அதியமானிடம் திருக்வகாவலூர ்மளலயமான் அடங்கி 

வாழத ்தூதுவபாக்குதல்] 

அம்பலவாணை:் அதியர ் வவந்தனின் ஆண்ளம விளங்கக் 

கடுஞ்சமரப்ுரியும் நவற்றிமிகு தாளனதத்ளலவ! அதியனின் 

நபருளமக்கு ஆற்றாத மூவவந்தரக்ளும், முன்பு தமக்குத ்

துளணவரக்ளாக இருங்வகாவவள்மான், எருளமயூரன், 

திதியன், நபாருநன் ஆயவவராடு வபாந்து வபாரக்்களத்வத 

புறமுதுகிட்டுப் புண்ணளடந்து வபாயினளமளய 

இத்திருக்வகாவலூர ் மளலயன் ஏவனா உணரா 

நதாழிந்தனன் . மூவரக்்கு முடிந்த முடிவப இம்மளலயற்கும் 

ஆவது திண்ணம். வவளிர ் மரபிற்வறான்றிய இவன், 

தம்மரபுக்கு அடுத்தவாறு ஆட்சிநகாள்ளாது , அழுக்காறுற்று 

அதியர ் வகாவின் நபரும்புகளழப் பாழ்படுதத்க்கருதும் 

சிறுமதி நபற்ற அவ்வவந்தரக்ளின் நட்பிற்காக, 

எம்நபருமானுடன் வல்வழக்கிடுதல் ஏற்குவமா? என் 



 

நசய்வது? மதிநகட்ட நாளில் மாண்புறு நன்நமாழி மளறவ 

தியற்ளகவய. நன்று! கருணாகர! நம்பளட வலி 

எவ்வாறுளது? நம் பளகவன் திருக்வகாவன் மளலயனுக்கு 

யாது நசய்தியனுப்பலாம். இதுபற்றிக் கூறுக.  

கருணாகைை்: நபருந்தளகவய! நம் வீரரக்ள் பளகவரின் 

காவலுற்ற அரளண யழித்தனர.் பளகஞர ் நசருக்கழிய 

நசருவாற்றிய வபாது நம்மவரின் வாட்பளடகள் 

மாற்றலரத்ம் தளசயிற் புண்வதான்றப் பதிந்து, உதிரம் 

வதாயப்நபற்றும், என்புகளிற் பட்டளமயால் முளன 

மழுங்கப்நபற்றும் உள்ளன. ஆதலால் அளவ இப்நபாழுது 

வடுக்கள் நிரம்பினளமயால் வனப்பிழந்தன. நமது 

வவற்பளடகவளாநவனில், குறும்பரக்ள் வாழும் 

அரண்களளக் ளகப்பற்றியநாளிற் நபரிதும் பயனாயின; 

அளவ அக்குறும்பரின் மணந்தரு மதுமிக்க நாட்ளட 

நவன்று நமக்கு அளித்தன ; ஆதலால் அவற்றின் 

சுளரநபாருந்திய வலிய காம்புகள் ஆணிகள் இல்லாது 

ஆட்டங் கண்டுள்ளன.  

வீைப்தபருங்தகா: நபரும! நம் யாளனகள் களணய 

மரதத்ால் தாளிட்டுத் தடுக்கப்நபற்ற கதவுகளளத ்

தகரத்்துப் பளகவரது மிகுந்த யாளனகளின் காவல்நபற்ற 

அரளண யழிதத்ன; எனவவ அவற்றின் நகாம்புகளில் 

வலிளமயாக அளமக்கப்நபற்ற திண்ளமயான பூண்கள், 

கழன்று கிடக்கின்றன. மற்றும், நமக்குரிய குதிளரகவளா , 

வபாரம்ுளனயில் எங்கணுஞ் சூழ்ந்துநின்று நம்முடன் 

தகுதியாகச ் சமர ் ஆற்றிய பளகவரக்ளின் பசும்நபான் 

மாளலகள் அணியப்நபற்ற அகன்ற மாரப்ுகள் வனப்புக் 

நகடுமாறு அவற்ளற மிதித்துத் துளவத்து ஓடின. அப்வபாது 

நம் பளடகளால் வருந்திய அப்பளகவரக்ளின் உடல் உதிரம், 

நம் பரிகளின் அழகு நபாருந்திய குளம்புகளள 

மறுவாக்கின.  



 

அம்பலவாணை:் வீரத்தளலவரக்வள! நம் வவந்தர ்

நபருமான் இப்நபரிய நிலவுலகத்ளதத ் தன்பாலடக்கி 

வமன்ளமயுறும் கடல்வபான்ற நிளறந்த பளடகளள 

யுளடயவ னாவன். இன்னும் நபான் தும்ளப மாளல 

சூட்டப்நபற்ற கழல், கிண்ணம் வபான்ற வடிவமுற்ற 

அம்புகள் படுவதால் துளளக்கப் நபற்ற, வகடகத்ளத 

யுளடயவன். எனவவ, அத்தளகய ஆண்ளம நபற்ற 

நம்மன்னனால் நவகுளப்பட்டார ்உய்தல் யாண்டுளது?  

கருணாகைை்: நபரும! யான் இன்வற நமது பிளறசூடிளயப் 

வபாக்குவவன். பிளறசூடி! நீ இன்வன நசன்று நம் பாடிப்புறத ்

துற்ற நம்பளகஞர ்தளலவளன அணுகி, அவன்பால் யான் 

நமாழிவளதக் கூறுக. அஃதாவது, "நபரிய தாள்கவளாடு 

நநருங்கிப்பின்னிக் நகாண்டுள்ள நநற்கதிரக்ள் மிகுந்த 

தளலளமயான நும் பளழய வூளர நீவிர ் அளடய 

விரும்பினால், இன்வன எம் இளறவரக்்குத் திளற நசலுத்தல் 

வவண்டும். மறுத்தால், நவற்றிசச்மர ்புரியும் எம் அண்ணல் 

அதற்கு உடன்படார,் என யான் கூறவும் நகாள்ளீராயின், 

கழற்கனியால் வகுக்கப்நபற்றன்ன சுருண்ட இனமாகிய 

நநளிந்த மயிரிளனயும், குறிய வளளயளலயுமுளடய 

நமல்லியராகும் நும் அன்பிற்காகும் உரிளம மகளிரின் 

அழகிய வதாள்களளத ் தழுவ. இயலாது பிரிவீரக்ள். 

இஃநதாரு வியப்பன்று. நன்குணரந்்து வபாருக்கு எழுக'' 

எனவாகும். அறிந்தளனயா?  

பிரறசூடி: நபரும! அவ்வாவற யாவும் கூறி வருவவன்; 

விளட நபறுகின்வறன். (தூதுவன் வணங்கிச ்நசல்லுதல்.)  

 

 

இயல் ௩- காட்சி ௩ முடிவு. 

 



 

இயல் ௪ - காட்சி க 

உறுப்பினை்கள்: ஔளவயார;் அதியமான்; கருணாகரர;் 

வீரவவள்மா; பிளறசூடி; காவலன்; நங்ளக - இயல்நமாழி : 

நசல்வி - அருண்நமாழி; வதவி-வதநமாழி. 

இடம்: அதியரவ்காவின் அரசப்நபருமன்றம். 

தபாழுது: முற்பகல். 

 [திருக்வகாவலூர ்மளலயமான் வதால்வியும் அதியற்குத ்

திருமகன் வதாற்றமும்] 

ஔரவயாை்: நவன்றி நலந்வதான்ற வீற்றிருக்குங் வகாவவ! 

நினது சினம் ஒடுங்குக. நின் பளடப்நபருமக்கள் ஈண்டு, 

மளலயமாளன வயாட்டி வாளக சூடிய நினது நவற்றிளயப் 

வபாற்ற, விளழந்து நிற்கின்றனர.் திருமுடிக்காரி 

வபாரிலாற்றாது புறங்காட்டி வயாடியும் - ஏவனா உனக்கு 

இன்னும் அவன்பால் சினந்தணிந்திலது? நின் பளக 

நயாழிந்தது ; நீ வீரவாளக சூடினாய்; நின்ளன எதிரப்்பவர ்

இந்நானிலத்தும் இலர ் ; ஆதலால், அதிய! நினது நநஞ்சம் 

அளமதி யுறுவதாகுக.  

அதியமான்: அன்னாய்! தாங்கள் அம்மளலயளன நன்கு 

அறியாதவரக்ள் வபாலும்? அவன் நநஞ்சம் என்றும் 

வஞ்சகதத்ா லாயது. புறங்காட்டி இன்று ஓடிய அவன், 

நாளள ஒருபளடயுடன் நம்முன் நிற்பினும் நிற்பான். 

அவன்றன் திருமுடி, என் சினத்தீ அவியுமாறு இம்மண்மீது 

உருண்வடாடாமற் வபாயினும், அவளன யான் சிளறநசய்து 

தளலயிடாது தவிரந்்தளமவய என்ளன வருத்துகின்றது. என் 

நசய்வது? அவனன்றி நம்மாலாவது என்? 

கருணாகைை்: எப்நபரும! நம் யாளனகள் பளகவரக்ளது 

எதிரப்்பு ஒழியுமாறு வபாரம்ுளனயில் நபாருதளமயால் 

அவற்றின் நகாம்புநுனிகள் வதய்ந்து குறுகின. அளவ 



 

நசல்வளதக் கண்ட நம் பளகஞர ் தம் மதில்வாயிற் 

கதவுகளின் பளழய தாழ்ப்பாள்களள நீக்கிப் புதியன 

நபாருத்துகின்றனர.் மற்றும் நம் பரிகள், வபாரக்்களத்தில் 

மாண்டவரத்ம் உருவு அழியுமாறு பிணங்களின் மீது 

உழக்கிசந்சன்றளமயால், குருதிக்களற மிகுந்த 

குளம்புகவளாடு உள்ளன ; அவற்றின் நசலளவக்கண்டு, 

காடுகளின் சிறுவழிகள் யாவும் களவத்துள்ள வவல 

முள்ளால் அளடக்கப் நபறுகின்றன.'' அண்ணவல, 

இளவயாவும் நின்பாற்நகாண்ட அசச்த்தால் 

நிகழ்வனவவயாம்.  

வீைதவள்மா: வீரரத்ம் தளலவ, 'உளறக்குள் கட்டி 

ளவக்கப்நபறாத நினது வவற்பளடக்கு அஞ்சிப், பளகஞர ் , 

வகடகப்பிடியுடன் தமது ளகப்பிடிப்பிளன நநருக்கிக் 

நகாள்ளுகின்றனர;் ஏநனனில் நின்வவல் அவரது 

மாரப்கத்வத எறியப்படும்வபாது அவரத்ம் பரிளசளயயும் 

ஊடுருவிச ் நசல்லும்' என்பதளன உணரவ்ர.் "இன்னும் 

வாள்பட்ட புண்ணால் வடுப்நபற்ற நம் வீரமிக்க 

பளடஞரத்ம் வலிளமளயக் கண்டு, புண்ணிலிருந்து ஒழுகும் 

குருதியால் நளனயப் நபற்ற அம்புகளள, நம் பளகஞர ்

தூணியகத்வத எடுக்காமல் ளவத்துள்ளனர.்''  

பிரறசூடி: எம் நாயக! ''உயிரிளனக் காக்கும் நபாருடட்ு 

நவண்சிறு கடுளகப் புளகதத்ாலும் தளடப்படாது, 

விளரந்துநசன்று, தக்கமுளறயால் இயல்பின் 

புறமாயிருந்து ஆவிளயக் நகாள்ளும் இயமளனவய 

ஒத்துள்ளாய் நீ. ஆதலால், தளல சாய்ந்துள்ள நநற்கதிரக்ள், 

வரப்புடன் வசரந்்து சுழலும் கழனிகவளாடு, நீரவ்ளம் மலிந்த, 

பளகஞரத்ம் அகன்ற நாடு, நின் சினம் நபற்றால், 

அப்பளகவர ்வாடும்படி அழிவது திண்ணம்.''  

ஔரவயாை்: எம் தளலவ, நின் ஆற்ற லழியுநமனக் கருதி, 

மளலயமான் தப்பினளமக்குக் கவல்கின்றளனவயா? 



 

அவ்வாநறனில் அதளன விட்நடாழிக. நினக்கு நிகர ் நீவய. 

(காவலன் பணிவுடன் வருதல்) ஏடா! என் நசய்தி?  

காவலன்: அம்ளமவய , வணங்குகிவறன். நமக்கு, 

நபறுதற்கரிய நன்னாளாகு மிந்நாளின் இந்நற்நபாழுதில், 

முருகன் திருவருட ்நபருக்கால், பூப்வபாலும் 

வடிவிளனயுளடய ளமபூசப் நபற்ற கண்கள் மயங்கவும் 

வதாள்கள் நமலியவும் தன்ளன வநாக்கிய மகளிர ்

தம்நநஞ்ளசப் பிணிக்குமாறுள்ள அழகுடன், இளஞாயிறு 

வபான்ற ஓர ்இளவரசர ்நம் அன்ளனயரப்ால் வதான்றியுளர.்  

ஔரவயாை்: நல்ல நசய்திவய ! இதளனப் நபற்று மகிழ்க. 

(ஒரு நபாற்காசு அளித்தல்) நமது இளறமகன் வாழ்க ! 

வவந்வத, இனி நும்பால் எதத்ளகய உளளநவும் வதான்றுத 

லாகா. மகன்பிறந்த இம்மங்கல நாளில் நினது உளம் 

நபருமகிழ்சச்ியால் நபாலிவ தாகுக. ஏடா, காவல! நீ 

விளரந்து நசன்று நம் வள்ளுவளன அளழத்து, நம் மன்னர ்

மகன் பிறந்தளமளய, இம்மாநகர ்உணருமாறு முரநசாலி 

நசய்து நதரிவிக்க விடுக்க. மற்றும், நமது 

நகரப்்நபருந்தளக அம்பலவாணளர யணுகி, அரசர,் 

இளவரசர ்பிறந்தநாட் சிறப்புக்கு வவண்டுவன விளரவினி 

லியற்ற ஒரு திட்டம் விரும்புகிறார ்எனவும் அறிவிக்க. 

(காவலன்பணிந்து நசல்லுதல்) ஓ! அவதா, நசவிலித ்

தாயரக்ளும் மகவுடன் வருகின்றனவர?  

நங்ரக- இயன்தமாழி: (திளரக்குள்)  

மாணிக்க மால்வளரவமல் மன்னுநசக்கர ்வானநமன 

வவணிப்பிரான் வதாளில் வமவுஞ் சிறுகுருந்வதா. 

தசல்வி - அருண்தமாழி: (திளரக்குள்)  

நசஞ்சதங்ளக நகாஞ்சச ்சிறுகிண் கிணியாடக்  

கஞ்சமலரத் ்தாளுளமயாள் கண்களிக்க வந்தாவனா. 

தெவி - தெதமாழி: (திளரக்குள்)  



 

நபண்ணாரந்்த கற்புப் பிடியும் பிளணமானும்  

கண்ணாரக் கண்டு களிக்கவரு கற்பகவமா. 

மூவரும்: (மகவுடன் மன்னன் முன்)  

நீலமயில் வாகனவனா நநட்டிளலவவ லாயுதவனா  

வகாலநிளறக் வகாழிக் நகாடிப்பளடத்த வசவகவனா 

 

நங்ரக: குன்றமுங் நகாக்கும் குளரகடலும் சூரம்ாரப்ும்  

 குன்றவடி வவல்எறிந்த நகாற்றவவனா நற்றவவனா 

தசல்வி: உள்ளத் திமிரம் ஒழித்துச ்சிவானந்த  

 நவள்ளத்துள் அன்பர ்விளளயாட ளவதவ்தாவனா 

தெவி: முத்வதா குலிசவமா மூநதாளிமா ணிக்கவமா  

 சித்வதாநதன் வபாரூரச் ்சிவானந்த வாரிதிவயா 

மூவரும்: ஞானக் கரும்வபாநமய்ஞ் ஞானானந் தக்கடவலா  

 தானற்றார ்வபாற்றும் தமிழமுதத் தண்ணளிவயா. 

ஔரவயாை்: (அண்ளமயிற் நசன்று வநாக்கி) 

நசவிலியரக்ாள்! நீவிர ் கூறியன நமய்தான் நம் வவந்தன் 

முருகவவளளதத்ான் திருமகனாகக் நகாண்டுள்ளான். 

வாழ்க நம் மன்னன் ! வவந்வத, உன் அருளம மகளன இவண் 

இனிது காண்க. (அதியமான் அளமதியின்றி வநாக்குதல்) 

மன்ன! அரும்நபறல் திருமகளனக் கண்டுமா நினக்கு 

இன்னும் அளமதி ஏற்படவில்ளல? அரவச! "விண்ணவளர 

வழிபட்டு நல்வவளளயில் ஆவுதி அளித்து, இவ்வுலகிற்குப் 

நபறுதற்கரிய மரபுவாய்ந்த கரும்ளபக் நகாண்டுவந்து, 

இந்நிலவுலகத்தில் ஆளண நசலுத்திய, நதான்ளமநிளல 

நபற்றுயரந்்த நினது மரபின் முன்வனாரக்ளள நயாப்பவவ 

நீயும் நபான் வீரக்கழல் புளன காலிளன யுளடயாய்: நபரிய 

பனம்பூ மாளலளயப் பூண்டுளாய்; மலரம்லிந்த 

நபாழிளலயும் நபற்றுளாய். இன்னும், நாளும் புதிய புலால் 



 

மணநாறும் நீண்ட வவளலயும், தமிழ்நாட்டு ஏழு 

மன்னரக்வளாடும் ஒன்றுகூடி நாடும், நீங்காத அரச 

வுரிளமளயயும் குளறவிலாது நபற்றுளாய். எனினும் 

அளமதி நபறாது வபாரிளன விரும்பி , ஒலிமிகும் முரசு 

முழங்க மன்னர ்எழுவருடன் பளகத்து, வமற்நசன்று வபாரில் 

நவற்றிவாளக சூடி, நின் வலிளமளய விளங்கக்காட்டிய 

அந்நாளிலும், உனது புகழின் வமன்ளமளயப் பாடுநரக்ள் 

பாட வியலாது வபாயினர.் ஆனால் இன்று, எதிரப்்பு மிகுந்த 

வகாவலூளர யழித்து நவன்று, மற்றும் பளகஞரத்ம் 

அரண்களள அழிக்கும் திறல்மிகுந்த ஆழிளயத் தாங்கியுள 

நினது வதாளள, - மாநபரும் புலவன் - பரணன், தன் 

நபருளம வதான்றப் பாடினன்.'' இதனால் நின்வலிளமயின் 

நிளலளம விளங்குவதன்வறா !  

(இந்நிளலயிலும் சினம் நீங்காளம கண்டு) 

''ளகயிலுள்ளது வவல் ; காலில் இருப்பது புளனகழல் ; 

நமய்யினில் வவரள்வ யுள்ளது; குருதி நிரம்பிய பசியபுண் 

நதாண்ளடயின்பால் ஏற்பட்டுள்ளது. பளகவரக்ள் 

ஒழியுமாறு, வளரக்ின்ற இளம்பளனயினுசச்ியில் ஊசி 

வபான்றுள்ள நவண்மலளரயும், நபரிய நவட்சிப் 

பூவிளனயும், வவங்ளகமலவராடு வசரத்்துச ் , சுருண்ட கரிய 

மயிரினில் வனப்புற அணிந்து, புலியுடன் வபாரந்சய்த 

வலிளம மிகுந்த யாளனவபாலச,் சினம் இன்னமும் 

தணியவில்ளல. பளகஞளர நவகுண்டு வநாக்கிய அவன் 

கண்கள், தனக்குற்ற அருளமச ்சிறுமகக் கண்டும், சிவப்பு 

மாறாதுள்ளன. ஆதலின் இவளனச ் சினமூட்டியவரக்ள் 

ஐவயா, பிளழக்கமாட்டாரக்ள்.''  

கருணாகைை்: தண்ணளி வவந்வத! தாயின் தனிநமாழிளய 

ஓம்புக. அவரத்ம் உணரச்ச்ியும் உளமும் நவறுத்த எளவயும் 

தாங்க ளிதுவளரயிற் புரிந்த தில்ளலவய! நபரும! எமது, 



 

முழுமதி நிகரக்்கும் திருநிளற இளவரளசப் நபற்று, உள 

மகிழ்வு நபற்றருள்க!  

அதியமான்: அன்னாய்! எனது அடங்காச ்சினதள்த இன்வன 

அவித்வதன். தங்களுளம் வாட மனங்நகாவளன். வதவி, தருக 

எம் மகளன. (மன்னன் தன் மகளன ஏந்தி மகிழ்தல்)  

கருணாகைை்: தண்மதி நிகரக்்கும் நபான் இளங்வகாவுடன் 

எம்மிளற அதியமான் என்றும் வாழ்க!  

யாவரும்: வாழ்க, வாழ்கவவ.  

இயல் ௪ - காட்சி க முடிவு 

இயல் ௪ - காட்சி ௨ 

உறுப்பினை்: அதியமான் ; ஔளவயார;் காவலன். 

இடம்: மன்னன் வகாயில். 

தபாழுது: பகற்நபாழுது.  

(அதியமான் வபாருக்கு ஆயதத்மாதல்) 

அதியமான்: அன்னாய் ! அம் மளலயமானின் நசய்திளய 

இன்று அறிந்தீரக்ளா? அன்வற யான் அவளனச ்

சிளறநசய்யாமல் தப்பவிட்டதனா லன்வறா இன்று எனக்கு 

இவ்விடர ்வநரந்்தது. நநடும்வபார ்நசய்து நீடுபுகழ் நபற்று, 

நம்ளம எதிரப்்பவர ் இன்நறவரும் இல்ளல'நயன 

இறுமாந்திருந்வதற்கு, அம்மளலயமான் 

திருமுடிக்காரியினது எதிரப்ாரா இவ்நவதிரப்்பு, எனது 

நவற்றியில் மிகுந்த ஐயதள்த விளளவிக்கின்றது. மற்றும், 

தனக்குள்ள நீங்காப் பளகஞனாய, விற்நறாழில் வீரன் 

நவற்றிமிகு ஓரிளயக் நகான்று, அவனது நகால்லிமளல 

நாட்ளடயுங் ளகப்பற்றுதற்குத ் துளணநின்றளம 

யாற்றான், இன்று அம்மளலயமானுக்குப் 



 

நபருந்துளணயாகத ் தன்நாற்நபரும் பளடகவளாடும் 

அசவ்சரமான் நபருஞ்வசரலிரும்நபாளற, இவண் என்ளன 

எதிரத்்து வந்தனன் வபாலும்? பளகஞரக்ள் நம் மதிற்புறத்வத 

முற்றுளகயிட்டு நம்ளமப் வபாருக்கு அளழப்பதன் முன்னர,் 

நம் பளடகள் யாளவயும் ஒன்றுகூட்ட வியலுவமா , என்ற 

ஐயந் வதான்றுங்கால், என்பால் அசச்மும் உடன் 

நிகழ்கின்றது. என் நசய்வது?... காவல! நீ விளரந்து நம் 

கருணாகரரிடம் நசன்று, 'நம் மன்னர,் பளடயின் 

அணிவகுப்புக் காண வருகின்றார'் எனக் கூறுக. (காவலன் 

வணங்கிச ்நசல்லுதல்) 

ஔரவயாை்: நபரிய தளகளமளய யுளடயாய்! நீ இவ்வாறு 

அஞ்சினால், நல்ல வாரக்ளாற் கட்டப்நபற்ற 'இழும்' என 

ஒலிக்கும் முரச முழங்கப் பளகவரவ்மற் நசன்று, 

வபாரப்ுரிவது யாங்ஙனம்? நின் மாற்றலர ் நின்பாலுள்ள 

தூசிப் பளடளயக் கண்டதும் மிகுந்த நடுக்கங்நகாண்டு 

பலதிளசகளினும் சிதறி வயாடுகின்றனர.் மற்றும், நீ 

வபாரந்சய்யுங்கால், நின் பளகஞர,் வபாரினில் வாளினால் 

நவட்டுண்டு சாவாது, எவதா வநாயின் காரணமாக 

அப்வபாரக்்களத்வத இறக்க வநரிடினும் அப்வபாது 

அவரக்ளள அறமுளற வழுவாத நான்மளற யந்தணரக்ளின் 

நல்ல வழிபாட்டினால் தரப்நபற்ற, பசுளமயான நாணற் 

புல்வீற் கிடத்தி, வீரப்வபார ் முளனயில் இறந்துபட்ட 

வீரக்கழல் புளனயும் வவந்தரக்ள் நசல்லும் வீரர ்

வமலுலகத்திற்குச ் நசல்லும் வீரவழிபாடுகள் 

நிகழுமன்வறா? இவற்ளறநயலா முணரந்்து நின்வலிளம 

வதான்ற மனத்தடுமாற்ற மின்றி மாநபரும் வபாளர இன்வன 

நசன்று புரிக. அவதா! பளறநயாலி எழுகின்றது. நம் 

பளடகளும் ஆரவாரிக்கின்றன. நினது நசலவினால் அளவ 

முன்னினும் பன்மடங்கு வலிளமநபறும். எழுக வவந்வத! 

நவல்க பளகஞளர! எல்லாம் இளறவன் திருவருள்.  



 

அதியமான்: தமிழ்த்தாவய, விளட நபறுகின்வறன். 

வபாரினின்று மீளும் கருத்து எனக்கு இதுவபாது 

வதான்றவில்ளல. எனினும் என்கடளமளயப் புரிவவன். 

என்றும் இலாதனவாய ஐயமும் அசச்மும் விரவிய 

கருத்துக்கள் ஒன்றன்பின் நனான்றாக என்னுளத்வத 

வதான்றி வலிளமளயயும் திட்பதள்தயுங் குளலக்கின்றன. 

யாது கருதிவயா எனக்கு வமலுவமலும் அளமதியின்ளம 

நபருகுகின்றது. தாவய! எளவ வரினும் அளவபற்றி 

அஞ்வசன். இவ்வுலக வாழ்க்ளக புல்நுனிவமற் றங்கும் 

நீரத்்துளி நயாத்தநதன நன்குணரவ்வன். ஆதலினால் என் 

இறப்புக் கருதி யான் எட்டுளணயும் கருத்தழிந்திவலன். 

ஆனால் ஒன்றுமட்டும் தங்களள வவண்டுகிவறன். என் 

தனயன், இளளஞன்; கருத்திலான் ; ஒன்றும் உணராதவன். 

என்பின், என் துளணவி இவ்வுலகில் உயிருடன் உளறயாள். 

ஆதலால் தாங்கள் அவனுக்குத் தாயும், தந்ளதயும், 

ஆசிரியனும், அண்ணலும், ஆண்டவனுமா யிருந்து அவன் 

பிற்ளற நாளில் நவற்றியுடன் வாழ்ந்து இன்புற்றிருக்க 

வவண்டுவன புரிவீரக்ளாக. இதுவவ எனது பணிவு மிகுந்த - 

தங்கள்பால் விரும்பும் - இறுதி வவண்டுவகாள் ஆகும். எனது 

கடன் இவ்வுலகில் இனி வவறில்ளல. இனிவமல் யான் 

வபாரக்்கு விளழந்து எழுகின்வறன். அன்ளனவய! 

என்னருளமத் தமிழ்சந்சல்விவய எனது உளமாரந்்த 

நநடுவணக்கங்கள் தங்கட்கு உரியவாகுக. தங்களது இனிய 

நட்புரிளமக்கு யான் எழுபிறப்பினும் தங்கட்குக் கடப்பா 

டுளடயவ னாகின்வறன். எனக்கு விளடதருக (ஔளவ 

கண்கலங்குதல்) தாவய! அளமதி நபறுக. நசன்று 

வருகின்வறன். (அதியமான் நசல்ல, ஔளவ 

நபருமூசந்சறிந்து நிற்றல்.)  

இயல் ௪ - காட்சி ௨ முடிவு. 

 



 

இயல் ௪ -காட்சி ௩ 

உறுப்பினை்: அம்பலவாணர;் ஔளவயார;் கருணாகரர;் 

அதியமான் நநடுமான் மகன் நபாகுட்நடழினி; காவலன். 

இடம்: அரசப்நபருமன்றம் 

தபாழுது: ளவகளறப்நபாழுது  

 [அதியமான் வீழ்சச்ியும், அவன்மகன் நபாகுட்நடழினியின் 

முடிசூட்டும்] 

அம்பலவாணை:் ஆ! முருக! நின் திருவடிவய துளணநயன 

நம்பிய எமக்கு இவ்வாறு இடரப்்பாடு ஏற்படலாகுமா? 

ளகக்குக் கிட்டியது வாய்க்கு எட்டாமற் வபாயிற்வற! 

ஐயவகா! அன்று எம் தகடூர ் நாயகனின் பிரிவால் 

வாட்டமுற்ற யாம், நபரிதும் வபாற்றி வழிபடுமாறு எமக்குப் 

பற்றுக்வகாடாகி, இதுகாறும் இத்தகடூர ் நபருஞ்சிறப்புடன் 

மிளிர, தண்ணளி சுரக்கத ் தனியரசு நசலுத்திய, 

எம்மிளறவனின் முடிவு, இவ்வாறாவது நன்வறா? தன் 

மரபிற்வறான்றியவநனன அசவ்சரலரவ்கான் - 

நபருஞ்வசரலிரும்நபாளற - கருதாதது எற்றிற்வகா? 

முகத்தினும் மாரப்ினும் பட்ட இவ்விழுப்புண், அருள் 

வடிவமாய் அஞ்சியண்ணளல எம்மிளடநின்று 

அகற்றியவதாடளமயாது, இத் தகடூராரளன வரும் 

தாய்தந்ளதயரற்றுத ் தவிக்கும் தனியிளங்குழவிகள்வபா 

வலங்கவும் ளவத்தவத! ஏ, நபரும! விளனவலிளய நவல்ல 

எவராலாகும்?  

ஔரவயாை்: (நபருமூசந்சறிந்து) 'நவட்டிசச்ுடப் நபற்ற 

நகால்ளலயில் குறவன் முறித்த மரத்துண்டு வபால, கரிந்த 

வமற்பட்ளடயுளடய விறகாலாய ஈமப்பள்ளியில் எரியும் 

தீயினில் உடல் சுடுதற்குச ்வசரினும் வசருக. வசராது, வான் 

உற உயரினும் உயருக. குளிரந்்த சுடளரயுளடய 



 

மதிவபான்ற நவண்குளட நபற்ற ஒளிமிக்க ஞாயிற்ளற 

நிகரக்்கும் எம் அஞ்சியின் புகழ் மாயாது.  

கருணாகைை்: அன்னாய்! நமது நபருமான்றன் புகழுடம்பு 

எவ்வாறு மளறய வியலும்? 'அவனுடன் இளணந்து, மகிழ்ந்து 

கழியாத காளலமாளலப் நபாழுதுகள் இனி இல்ளல யாகுக. 

யான் வாழும் நாட்களும் இனி எனக்குப் பயனிலாளமயால் 

அளவ அல்லாத நாட்கவள யாகுக. முடிவயாடுயரந்்து 

விளங்கும் மளலநபாருந்திய நாடு முழுதும் தரினும் 

அதளனப் நபறாது மறுத்தவனாய் எம் இளறவன், தனது 

நடுகல்லின்மீது மயிற்வறாளக யணிந்து வணங்கி 

வழிபட்டுப் பின்னர,் பன்னாளடயாலரிக்கப் நபற்ற 

தூயமதுளவச ் சிறிய கலத்துள் அன்பின்றி வழங்கினால் 

ஏற்றுக்நகாள்வவனா? உண்ளம வீர நண்பனாயின் யான் 

இனி உயிரத்ாங்குதல் ஒல்லாது.  

ஔரவயாை்: அன்பரக்வள! என்நசய்வவம்? சிறிதளவு 

மதுநபற்றால் அதளன எமக்வக தருவன்: இனி அஃதில்ளல! 

மிகுதியாகப் நபற்றால், யாம் உண்டு பாட, எஞ்சியதளன 

அவன் நுகரவ்ன்; அஃது இனி ஏற்படாது! சிறிதளவு வசாறு 

இருப்பினும் மிகப் பலவராடு உண்ணுவன் : அது கழிந்தது! 

நபருஞ்வசாறு நபறினும் பலருடவனவய உண்பன்; அது 

நீங்கியது! என்புடன் கூடிய தளசயுணவு எலாம் எங்கட்குத ்

தருவன் ; அஃது இல்லாகியது! வபாரக்்களத்திவலா அம்புடன் 

வவல்பாயு மிடங்களிநலல்லாம் தான்நசன்று நிற்பன் : 

அசந்சயலும் அற்றது! நரந்தமலர ்மணக்கும் தன் ளகயால் 

புலால் நாறும் எமது தளலளய அன்பால் தடவுவன் : அஃதினி 

நிகழாது அவனது அரிய மாரப்ிற் பாய்ந்தவவல் அரிய 

தளலளமநபற்ற நபரும்பாணரக்ளின் அகன்ற 

ஏற்குங்கலன்களளத ் துளளத்து, இரப்பவர ் தம் ளககளள 

ஊடுருவிச ்நசன்று, தன்னாற் காக்கப்நபறும் சுற்றதத்ாரின் 

சிறிய கண்பாளவகளின் ஒளிமழுங்க, அழகிய நசாற்களின் 



 

நுண்ணிய வதரச்ச்ிமிகும் புலவரக்ளது நாவினிற் வபாய்த ்

ளதத்தது. பற்றுக் வகாடாகிய எம் இளறவன் 

எவ்விடத்துள்ளான்? இனிப் பாடுவாரு மில்ளல: 

பாடுவாரக்்கு, ஒன்று ஈவாரு மில்ளல. ஆதலால், இவ்வுலகில், 

குளிரந்்த நீரத்்துளறயின் வதன்மிக்க நபரிய பகன்ளறமலர ்

எவரானும் அணியப்நபறாதது வபால, பிறருக்கு ஒன்றும் 

நல்காது மாய்ந்துவபாகும் உயிரக்ளும் மிகப் பலவாகும்.  

வீைதவள்மா: பீடுளடய நபருமக்கவள! யாவும் அறிந்த 

தாங்கவள இவ்வாறு உளங்கலங்கினால் நம் குடிமக்கட்கு 

ஆறுதல் நமாழி கூறுபவர ் யாவர?் மாற்றலரத்ம் 

நகாடுளமயால் மண்ணாடு துறந்த நம்மன்னர ் பிரான் 

மிகுமாண்புற்றவவர; எனினும் ஊழ்விளன நபருவலி 

யுளடத்தன்வறா? அதனின்று நீங்க எவராலாகும்? நபரியீர,் 

இதுவபாது, நம் பளடசந்சருநரக்ள் யாவரும் ஒற்றுளம 

குளலயாது வபாரப்ுரிந்தளமயால், நம்மிளறவன் நம்ளமப் 

பிரிந்தும், நமது தகடூர ்நகளரக் ளகக்நகாள வளகயறியாது 

தம் நபரும்பளடகளுடன் நம்நமதிரிகள் பின்வாங்கினர.் 

மளலயமான் திருமுடிக்காரிவயா நவனில், தனது 

திருக்வகாவலூளரத ் திரும்பப் நபற்றதும் உளநிளறவு 

நகாண்டு வபாளர முடித்தனன். அவன் மகிழ்வு கண்டதும் 

வசரமான் நபருஞ்வசரலிரும்நபாளறயும் தமருடன் தன்நாடு 

ஏகினன், எனவவ, இனி நமக்குத் துன்பமின்று: 

அசச்முமில்ளல. ஆதலால் இன்வன , நமது மன்னர ் மகன் 

திருவளர ்நபாகுட்நடழினிக்கு, நமது நாட்டின் தளலளமளய 

யளிப்வபாம். முடிசூட்டு விழாவுக்கு யாவும் திட்டஞ்நசய்து, 

தங்களாளணப்படி இவதா நம் பிளறசூடியும், இளவரசளர 

மங்கல நீராட்டி, மடியுடுத்து, மணிமுடி சூட்ட, இவண் 

அளழத்து வருகின்றனன். நாம் யாவரும் நம்நம் விளனவம 

லுளங்நகாள்வவாம்,  



 

(அளமதியுடனிருந்து, இளவரசளர அரியளண மீது இருத்தி, 

அரசவிருதுக ளளித்து, அவரக்்கு மணிமுடி சூட்டுதல்.)  

அம்பலவாணை:் குதிளரமளல நாட்டுத் தகடூர ் வாழும் 

குடிமக்கவள! நம் பளழய மன்னர ்தகடூர ்நாயகற்குப் பிறகு 

நம்ளமப் புறந்து நல்லரசு நசலுதத்ிய நம்மிளறவன் 

அதியமான் நநடுமானஞ்சி, அண்ளமயில் நடந்வதறிய 

திருக்வகாவலூர ் மளலயமான் திருமுடிக்காரிக்காகச ்

வசரமான் நபருஞ்வசரலிரும்நபாளறயினால் 

வதாற்றுவிக்கப்பட்ட வபாரில், வசரமானது வவற்பளடயால் 

விழுப்புண் அளடந்து, உம்பருலகாளச ் நசன்றளமயால், 

இத்தகடூர ் ஆட்சிளய அவ்அதியமானின் திருமகன் 

நபாகுட்நடழினி ஆன்வறார ்வாழ்த்த, அரசியற்றளலவரக்ள் 

அணியுடன் வணங்க, ஐம்நபருங் குழுவினர ் அடிநதாழ, 

திருவருட்டுளண நகாண்டு, நம்நாட்டவர ்முன்னிளலயில், 

அரசுகட்டி வலறி, மணிமுடி ஏற்று, நம்மன்னரப்ிரானாக 

விளங்குகின்றார.் ஆதலால், நாம் இன்று முதல் 

அவரடிநதாழும் குடிமக்களாயிவனம். எனவவ, நம் 

கடளமகளள இனித் தவறாது அவருக்கு முளறப்படி 

புரிவவாமாக. 

ஔரவயாை்: அலர ் பூந்தும்ளப அணிந்தவவன! அழகிய 

வலிய மாரள்பயுளடய எம் தளலவ!! திரண்டு நீண்ட 

ளககளளயுளடய எம் மன்னன் மகவன!! நீ என்றும் இன்பச ்

சிறப்பும் நவன்றிச ் சிறப்பும் நபற்றவனாக நநடிது 

வாழ்வாயாக. மற்றும், உப்புவாணிகர ் தமது பண்டம் 

நிளறந்த வண்டிக்கு ஏதம் சிறிதும் வாராதவாறு 

அளமத்துள்ள வசம அசச்ுப்வபால, நீயும், நின்னாற் 

புரக்கப்படுகின்ற நாட்டினில் ஏற்படுகின்ற 

இளடயூறுகளுக்குத ் தக்க காவலனாய் அளமக, நினக்கு 

என்றும் திருமுருகன் அருள் நபாலிவதாகுக.  



 

கருணாகைை்: வீரருள் வீரனாய எம் வீர அஞ்சியின் 

பின்வதான்றவல! யாமும் எம் பளடஞரும் இன்று முதல் 

தங்கள் ஊழியரக்ள்: எம் கடளமகள் தங்கள் உளமகிழ 

என்றும் இனிவத நிளறவவறும்! எங்களது வணக்கதள்த 

ஏற்றருள்க. (தளலவணங்குதல்) எம் இளறவன் 

நபாகுட்நடழினி வாழ்க! (யாவரும்: வாழ்கவவ] 

புலவரப்்வபாற்றி, இரவலரப்் புரக்கும் எம் நபாகுட்நடழினி 

வாழ்க! [யாவரும்: வாழ்கவவ!] தகடூர ் முளறநசயுந் 

தண்ணளியுளடய குதிளரமளல நாட்டுக் நகாற்றவன் 

நபாகுட்நடழினி வதவன் வாழ்க!! (யாவரும்: வாழ்க, 

வாழ்கவவ!]  

நாடகம் முற்றும்  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

வாழிபல வூழிநதாறும் வாழிதமிழ் அன்னாய்! 

ளமந்தநராடுந் நதாண்டநராடும் வாழிதமிழ் அன்னாய்!  

நலம்! நலம் !! நலம்!!! 

 

 



 

வள்ளல் தபகன்  

வைலாறு: நகாங்கு நாட்டிற்குக் கண்வபால் விளங்குவது 

நபான்முடிநயாடு விளங்கும் நபாதினி(பழனி) மாமளல. 

அம்மளலளயச ் சாரந்்துள்ள ஊர,் ஆவியரக்ுடி 

(ஆவினன்குடி) ஆகும். அதளன இற்ளறக்கு ஓராயிரத்துத ்

நதாள்ளாயிரம் ஆண்டுகட்கு முன்னர ்வபரா நலங்நகாண்ட 

வபகன் எனும் ஓர ் ஒப்புயரவ்ற்ற வள்ளல் ஆண்டுவந்தான். 

அவன் தன் மனத்திற்கினிய வாழ்க்ளகத் துளணவியாகக் 

கற்பிற் சிறந்த கண்ணகி எனும் ஒரு நங்ளகளய 

மணந்தான். கண்ணகியும் வபகனும் ஓர ் ஆவிற்குத ்

வதான்றிய இருவகாடுவபால ஒத்த அன்புளடயவராய் 

இரப்பவரக்்கு ஈந்து இளசபட இனிது வாழ்ந்தனர.் 

இவ்வாறிருக்கும்வபாது ஒருநாள் மாளலயில், வபகன் மளல 

வளங்காணச ் நசன்றான். கண்டு மீளும்வபாது 

வாளடக்காற்றால் வருந்தி ஆடிய ஒரு மயிளலக் கண்டான். 

அதனிடத்துப் நபரிதும் இரக்கங்நகாண்டு தான் அரிதில் 

நபற்ற ஒப்பற்ற வபாரள்வளய அதன் மீது வபாரத்்தி 

மகிழ்ந்து இல்லம் ஏகினான். இவனது நசய்ளகளய 

யுணரந்்த கண்ணகி தன்காதலனின் நகாளடமடதள்தக் 

குளறத்துக் கூறினாள். அதனால் வபகன், அவளிடத்துச ்

சீற்றங்நகாண்டு அவளளத் தாயகம் நசல்லுமாறு 

பணித்தான். ஆனால், நகாண்ட கணவளனவிடக் 

நகாள்ளும் உறவினளரக் கருதாத அக்கண்ணகி, 

அவனுக்குரிய மளலகளுள் ஒன்றில் தனித்திருந்து ஊண், 

உறக்கம் இன்றி, தன் நாயகளன வநாக்கி நற்றவம் 

கிடந்தாள். அடவி வாழ்க்ளக அவளது அழகிய ஆக்ளகளய 

அளலக்கத ் தளலப்பட்டது. கண்ணகியின் நகாடிய 

வநான்பிளனக் கண்டனர ் வபகனின் புலவரக்ள். அவரக்ள் 

வபகனிடம் கண்ணகியின் மனப்பான்ளமளய 

யுணரத்்தினர.் அவனிடம் நல்லுளரகள் பல நவின்றனர ் ; 

இல்வாழ்க்ளகயின் வமன்ளமளய எடுத்துக்காட்டி, 



 

கண்ணகிபால் அவன்நகாண்ட நவறுப்ளப வவரறுத்தனர.் 

வபகனும் கண்ணகிபால் அன்புநகாண்டான். நநல்லின் உமி 

சிறிது நீங்கிப்பழளம வபால் புல்லினும் திண்ளம 

நிளலவபாம் எனும் முதுநமாழிளயப் நபாய்யாக்கி, 

வபகனும் கண்ணகியும் ஒன்றுகூடி, நல்லறம்பல ஓம்பி 

நாட்டார ்அளனவரும் தம்ளம நாடிநிற்க, சீரம்ிகப் நபற்றுச ்

சிறப்புற வாழ்ந்து வந்தனர.்  

நலம்!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

பகுதி க  

காட்சி 1 

உறுப்பினை்: நாணன், காடன், வீரன், புலிப்வபாத்து, 

ஆனந்தக்கூதத்ர,் மற்றும் சிலர.் 

இடம்: ஆவியரக்ுடியில், முருகன் திருமுன்னர.் 

தபாழுது: மாளலப்நபாழுது. 

 (ஆவியரக்ுடிப் நபருமக்கள், தங்கள் தளலவன் வபகன், 

நபருவாழ்வு எய்தவும், தங்களது நாடு தளழக்கவும் 

முருகவவளள வழிபடுதல்.] 

நாணன்: (ஆண்டவளன வநாக்கி) உலகம் புரக்கும் 

உரவவாய்! எங்கள் உயிவர! நின் அருடக்டளல 

என்நனன்வபம்! நின்ளனயன்றி எங்கட்கு 

உறுதுளணயாவார ் வவறு எவருளர?் நின்வகாழிவயாங்கிய 

நவன்றடு விறற்நகாடி வாழி, வாழி! 

காடன்: (நாணளனப் பாரத்்து ) அண்ணா நாணா! அங்கு 

என்ன நசய்கின்றீரக்ள்? வநரவமா கடக்கின்றது. நாம் நம் 

பூசளனக்குரியவற்ளறநயல்லாந் திட்டப் படுதத் 

வவண்டாமா?  

நாணன்: தம்பி! இவதா வந்துவிட்வடன். யாரடா அங்வக? ஏ! 

வீரா! நீ விளரந்துநசன்று நம் மரபின் தளலவராய 

ஆனந்தக்கூதத்ளர, நம்மிளறயின் வழிபாடியற்ற விளரவில் 

அளழத்து வருவாய்?  

வீைன்: இவதா நசல்லுகின்வறன்; அதற்குள் இவண் 

ஆவனவற்ளற நயல்லாம் திட்டம் நசய்து ளவயுங்கள். 

நபரியார ் வந்ததும் பூளசளயத ் நதாடங்கி விடுவவாம். 

அண்ணா காடா ! நீயும் என்னுடன் வருவாய்; நாம் 

இருவருமாகச ்நசன்று அளழத்து வருதல் நலமாக விருக்கும்.  



 

நாணன்: காடா! அவ்வாவற நீயும் வீரனுடன் நசன்று 

வருவாய். நான் ஆகவவண்டியவற்ளறப் 

பாரத்்துக்நகாள்ளுகிவறன். (வீரனும் காடனும் 

நவளிசந்சன்றதும் நாணன் புலிப்வபாதள்தப் பாரத்்து) ஏடா 

புலிப்வபாத்து! நாம் இன்று நம் பூளசளய நவற்றிநபற 

முடிக்கவவண்டும். நம்நாடு நசழிக்கவும் நம் தளலவராம் 

வபகனது நசங்வகால் வளரவும், நம் நாட்டார ்அளனவரும் 

பசியும், பிணியும், பளகயுமின்றி கல்வியும் நசல்வமும் 

மிக்குளடயவராய் வாழவும் வவண்டி, நம் குலக்நகாழுந்தாம் 

வள்ளிநாயகளன ஒருமனத்துடன் வழிபடவவண்டும். 

ஆகவவ நீ நசன்று பூசளனக்குரிய நபாருள்கள் யாவும் 

விளரவில் இங்குக் நகாணரவ்ாய்.  

புலிப்தபாெ்து: அவ்வாவற அண்ணா! இவதா 

நகாணரக்ின்வறன்; நீங்கள் கூறியன யாவும். (ஓடுகின்றான்) 

[ஆனந்தக்கூத்தர ் நறுநீராடி, பட்டுளடயுடுத்திப் பூசுவன 

பசிப் புளனவன புளனந்து பூசளன புரிய வருதல். எல்லாரும் 

எதிரந்சன்று வணங்குதல்.] 

நாணன்: வருக ! நபரியீர,் வருக! வருக!! தங்கள் வரவு 

நல்வரவு ஆகுக ! அடிவயங்களது வணக்கம் தங்கள் 

திருவடிகளுக்குரியதாகுக ! தாங்கள் சிறுவரக்ளாய 

எம்நபாருட்டு இப்பூளசளயப் புரிதல் வவண்டும். அறிவிலும் 

பழக்கத்திலும் மிக்க தாங்கள், எங்களது நிலங்கள் 

நல்விளளளவ எய்தவும், காடுகளில் வவட்டம் நபருகவும், 

எங்கள் மக்கள் அறிவும், நசல்வமும், நல்வாழ்வும் நபறவும், 

நம் யாவரக்்கும் இளறயாய, தளலவன் வபகனது 

நகாளடத்திறன் நாளும் ஓங்கவும், முருகவவளள வழுதத் 

வவண்டுகின்வறம்.  

ஆ. கூெ்ெை:் அன்புளட மக்கவள! நலம் உண்டாகுக! யானும், 

உங்களது விருப்பின்படி. உங்களுடன், முருகவவளுக்குப் 



 

பூசளனபுரிந்து, நாடு நசழித்து நலம்பல நபற 

வரங்கிடப்வபன். நீங்கள் யாவரும் நம் குலநதய்வமாம் 

முருகவவளள உளத்தில் நநடிது சிந்தித்து என்னுடன் 

வழிபடுவீரக்ளாக. 

(ஆனந்தக் கூதத்ர ் பூளசபுரிய, யாவரும் வணங்குதல். 

பின்னர ்எல்வலாருங்கூடி முருகனது புகழுளரளயப் பாடிப் 

வபாற்றல்.)  

நீலங்நகாள் வமகதத்ின் மயில்மீவத 

நீவந்த வாழ்ளவக்கண் டதனாவல 

மால்நகாண்ட வபளதக்குன் மணநாறும் 

மாரத்ங்கு தாளரத்தந் தருள்வாவய. 

வவல்நகாண்டு வவளலப்பண் நடறிவவாவன 

வீரங்நகாள் சூரரக்்கிங் குலகாலா 

நாலந்த வவதத்தின் நபாருவளாவன 

நாநனன்று மார ்தட்டும் நபருமாவள.  

(காட்சி முடிதல்) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

காட்சி 2 

இடம்: பூஞ்வசாளல. 

தநைம்: மாளலப்நபாழுது. 

உறுப்பினை்: வபகன் வள்ளல் - புனங்காப்வபான். 

(வள்ளல்வபகன், உலாவப்வபாகும்வபாது குடிமக்களின் 

ஆரப்்ளபப் பளகவரிடும் ஒலிநயன ஐயுற்று, காவலனால் 

தம்மக்கநளன உணரந்்து மகிழ்ந்து நசல்லல்.] 

புனங்காப்தபான் :  

(நகாட்டாவி விட்டு எழுந்து நின்று தனக்குள்]  

ஓம் முருகா ! பழனிமளலத ் துளரவய!!.... என்வன! 

(வியதத்ல்) மாளலப்நபாழுதும் நநருங்கிற்று. ஞாயிறும் 

வமற்றிளசயில் தளதளநவன அளசகின்றான். 

இவ்வளரமுடியும் வானநவளியும் நபான்மயமாக 

விளங்குகின்றன. முல்ளல மலரின் மணமும், வள்ளக் 

குவளளயின் வாசமும்; எல்ளலயில் இன்பத்ளத இங்கு 

அளிக்கின்றவத! குரவம் அரும்பிற்று; வகாங்கு மலரந்்தது; 

வதமா நசந்தளிர ் ஈன்றது; குயில் கூவுகிறது; மயில் 

அகவுகிறது; வதனும் வண்டும் நசவ்வழி பாடுகின்றன. 

அப்பா! என்ன நதன்றலின் விளளயாட்டு! இவ்வவனிற் 

பருவத்திலன்வறா இயற்ளக நங்ளகயின் எழில்மிகு வடிவம் 

இனிவத விளங்குகின்றது. (திடுக்கிட விழித்து வநாக்கி) 

என்வன மன்னன் வரும்வநரம் என்பளதயும் உணராது 

ஏவதவதா சிந்திக்கின்வறாவம? விளரவில் மன்னன் 

வருளகவமல் மனங்நகாள்வவாம் (உளடகளளச ்சீரத்ிருத்தி 

அங்கும் இங்குமாக உலாவல். அரசன் விளரவாக 

வருவளதக் கண்ணுற்று அசச்ங்நகாள்ளல்) ஓ! அவதா எம் 

தளலவன் கடுமான் என்னக் கடிது வருகின்றனவர? யாது 

காரணவமா அறிவயவன? இளறவ! என்ளனக் காதத்ருள 



 

வவண்டுகின்வறன். (வள்ளல் வபகன் விளரந்து வருதல் - 

காவலன் அஞ்சி ஒடுங்கி நின்று.) 

பு.கா: அன்பும் அருளு மிக்க அண்ணவல! 

அருடந்பருங்கடவல! வளரயாது நகாடுக்கும் வள்ளால்! நின் 

வருளக நல்வரவாகுக ! நீயும் நின் சுற்றமும் நீடுவாழ்க.  

தபகன்: ஏடா! புனங்காப்வபாய்! யாம் வரும்வழியில், இன்று 

என்றுமில்லாத புதுளமயான இளரசச்லும், புளகசச்லும், நம் 

மளலசச்ாரலினின்று எழும்புவளத யறிந்வதன். அவற்ளற 

யாநதன விளரந்துநசன்று அறிந்து இவண் விளம்புவாய்.  

பு.கா: எம்ளமப் புரக்க வந்த இளறவ! நபாறுதத்ருள்க . நின் 

சினதள்த எழுப்பிய நிகழ்சச்ிகள் யாளவநயன அடிவயன் 

நதற்நறன அறிவவன். தாங்கள் திருவுளம் பற்றின், 

அடிவயன் ...............  

தபகன்: அங்ஙனம் நீ அறிந்திருப்பின் இவண் கூறுவாய்? 

பு.கா: எம் தளலவ! தாங்கள் நசவிமடுத்த ஒலியும், 

கண்ணுற்ற புளகப்படலமும், நம் பளகஞரா லியற்றப் 

நபற்றவதாநவன ஐயுற வவண்டாம். அங்கு நிற்பவர,் நீ 

காலாற் பணித்த ஒன்ளறத் தம் தளலயாற் நசய்யவல்ல 

நின் குடிமக்கவளயாவர.் அவரக்ள் திளனயும், சாளமயும் 

விளதப்பதற்காக நிலதள்தப் பண்படுதத் வவண்டி, அகில், 

ஆரம், வதக்கு இவற்ளறத ் தடிந்து புனத்திலிட்டு 

எரிக்கின்றனர.் இதனாற்றான் அனற்நகாழுந்தும் 

புளகப்படலமும் வதான்றின. எம்நபருமாவன! இன்னும் 

வகட்டருள். அக்குடிமக்கள், தமக்கு நல்விளளவும், 

நல்வவட்டமும் வாய்ப்பதற்காகவும், உங்கட்கு நவன்றியும் 

புகழும், வமன்வமலும் நபருகுவதற்காகவும், கடம்ப 

மரங்களினடியில் வகாழிக் நகாடிகளள நட்டுப் பூசளன 

புரிந்து, சிறுதிளனயும் நசம்மலருந் தூவி, நதாண்டகம் 

முழங்க முருகியங் கறங்க முருகவவளள வழிபட்டுக் 



 

களிக்கின்றனர.் அண்ணவல! அதுவவ ஆங்நகழும் ஒலிக்குக் 

காரணமாகும்.  

தபகன்: காவவலாய்! நன்று . நன்று நின்நசய்ளக. யாம் 

நபருமகிழ்வு எய்திவனாம். (சற்றுத் நதாளலவில் உற்று 

வநாக்கி) அஃது என்ன அவசாகவமா?  

பு. கா: ஆம், அருளகவம ! வசாகமுற்றவரின் துயரிளனக் 

களளயும் அவசாகுதான் அது. நபரும! வமலும் இவண் 

களடக்கணித்தருள்க. ஈண்டுள்ள பசும்புற்றடமும் அதன் 

புளடயுள்ள ஆம்பல்மலர ்நிளறந்த குளமும், அரும்பிப்பூத்து 

அயலில் படரந்்துள்ள முல்ளலயும், கனிந்து நிலமிளசத ்

தாழ்ந்து நிற்கும் மரங்களும் ஒன்றுவசரந்்திருக்கும் 

நபற்றிளமளய வநாக்கின், தங்கள் வரவால் நபரிதும் 

மனங்நகாண்ட இவ்வனமகள் பசள்சக் கம்பளம் பரப்பி, 

திருவிளக்வகற்றி மலரந்்த முகத்துடன் ளககளிற் 

கனிகளளத் தாங்கிக்நகாண்டு நும்ளம வரவவற்பதுவபாற் 

காணப் நபறுகின்றது.  

தபகன்: நன்று கூறினாய் காவல! நீ ஒரு இயற்றமிழ்ப் 

புலவன் வபாலும், நின் உவளம என் உளத்ளதக் கவரந்்தது. 

அன்நறாருநாள் நகாழுநகாம்பில்லாது அரும்பிநின்ற 

முல்ளலக்நகாடிளயக் கண்ணுற்று "நபரும! நின்ளனக் 

கண்டதும் இம்முல்ளலக்நகாடி தன்ளனத ் தாங்குவார ்

நின்ளனயன்றி வவறு எவரும் இலர ் என்று கூறுவளத 

நயாப்ப, பல்நலல்லாந் நதரியக்காட்டித் துளணக்கரம் 

விரித்து நீட்டிக் குடந்தம்பட்டு வணங்குகின்றது '' என்று நீ 

கூறிய கட்டுளரயினும் இன்ளறநமாழி இனிக்கின்றது. 

இவதா யான் நகாடுப்பளத ஏற்று மகிழ்வாய். யான் நசன்று 

வருகின்வறன். நீ இவண் நிற்பாய்.  

[மாளல நகாடுத்தல். காவலன் பணிவுடன் ஏற்றல்.)  



 

பு.கா: வாழி தளலவ! வாழி நின் அருடந்காளட! வாழி நின் 

நசல்வம்! வாழி பல்லாண்டு! வாழி! வாழி!  

(அரசன் நசல்லல் - காவலன் தனித்திருந்து) என்வன ! 

அரசனின் அருடட்ிறம். யான் இன்று நரிமுகத்தில் 

விழித்வதன் வபாலும். அப்வபாவத எனக்குத் நதரியும். யான் 

வரும்வபாது என் எதிரில் என் மளனவி நிளறகுடந் தாங்கி 

நின்றாள். ஏவதா நல்ல காலநமன்று எண்ணிவனன். எல்லாம் 

இளறவன் நசயல். நம்மால் ஆவது என்ன இருக்கிறது. 

எதற்கும் விளரந்து வீடு நசல்வவன். (நசல்லல்)  

காட்சி முடிதல்.  

 

காட்சி 3 

இடம்: ளவகாவூர ்நாட்டில் ஒரு மளலப்புறம். 

காலம்: பிற்பகல். 

உறுப்பினை்: கண்ணகி; நங்ளக; வதவி (வதாழியர ்); வபகன். 

[நாகவவளின் திருமகள் கண்ணகி, பாங்கியரச்ூழ, 

மளலநலம் பருகி, தனித்திருந்தவபாது வள்ளல் வபகன், 

அவளளக் கண்டு, காதலித்து கடிமணம் புரியக்கருதிச ்

நசல்லுதல்.]  

கண்ணகி: ஏடி! வதவி! இப்படி வருவாய்! நாம் எல்வலாரும் 

இங்கு அமருவவாம். எனக்குக் கால்கள் மிகவும் ஓய்ந்தன ; 

நடந்த களளப்பு ஒருபுறம், வவங்ளகயில் படரந்்வதறிய 

பூங்நகாடியில் ஊசலாடிய வபாது கால்களள உந்தி 

உளதத்து ஆடிவனனல்லவா? அதனால் ஏற்பட்ட துன்பம் 

மற்நறாரு புறம். நாம் இங்கு சற்று இருந்து நசல்வவாவம?  



 

நங்ரக: அன்னாய் அவ்வாவற நீ விரும்பியவாறு 

நசய்வவாம். (யாவரும் அமரந்்ததும்) இவதா பாரத்த்ளனயா, 

அல்லியும், தாமளரயும் எவ்வளவு அழகுற இசச்ுளனயில் 

மலரந்்துள்ளன. வமலும், பனிநீரில் வதாய்ந்த 

விசிறிநகாண்டு நம் பாங்கியர ் வீசுவளத நயாப்பத ்

நதன்றலும் அசச்ுளனயுள் படிந்து எழுந்து இங்கு நமல்நலன 

அளசகின்றது. நீ நநடிது ஆடியதால் நின்வமனி 

அலங்கியுளது. அவ்வயரச்ச்ி நீங்க, நீ இவண் அமரவ்ாய். 

இனி நீ நடந்தால் நின் மலரப்்பதங் கன்றும். யாங்கள் நீ 

விரும்பின யாவும் விளரவில் நகாணரவ்வாம்.  

கண்ணகி: நன்று நங்காய்! நீ நநருநல் நகாணரந்்த 

நசண்பக மலரின் மணம் மிகவும் சிறந்து இருந்தது. இன்றும் 

அம்மலவராடு அழகிய முல்ளலளயயும் அரக்காம்பல் 

இதளழயும் இளணத்து ஒரு கண்ணி பிளணந்து 

நகாணரந்்து தருவாயா?  

நங்ரக: அம்ளமவய! அவ்வாவற நசய்வவன். 

தளலமாளலயுடன் தனிதத் பூந்தாரும் தளிரக்ளுடன் 

நதாடுத்துக் நகாணரவ்வன்.  

கண்ணகி: அவ்வாவற நகாணரவ்ாய்! (வதவிளய வநாக்கி) 

ஏடி வதவி ! நீ என்ன பணி ஆற்றுவாய் எனக்கு?  

தெவி: நபண்ணரசிவய! யான் நினக்கு வவண்டிய, 

பூங்நகாடி, பசுந்தளழ, வதம்பிழி, தீங்கனிகள் இவற்ளற 

எல்லாந் வதடிக் நகாணரவ்வன். அவதா அப்பாளறமீதுள்ள 

வவங்ளகயின் நகாம்பில் அழகிய வதம்பிழியும், 

மணம்நாறும் மலரக்்நகாடியும் உள. யான் அங்குச ்நசன்று 

அவற்ளறத் திரட்டிவரத் தங்களது ஆளணளய 

வவண்டுகின்வறன்.  

கண்ணகி: அவ்வாவற நசன்று அவற்ளறக் நகாணரக்!  



 

தெவி: அப்படிவய தாவய! [இருவரும் நசல்லுகிறாரக்ள். 

கண்ணகி தனித்துள்ளாள்.]  

கண்ணகி: என் பாங்கியர ் இருவரும் என்ளன 

இசச்ுளனயின் பக்கல் தனிவய விட்டுசந்சன்றனர.் இங்கு 

வீசும் நறுமலர ் மணமும், ஆடும் இளந்நதன்றலும் என் 

களளப்ளப அறவவ நீக்கிவிட்டன. வமலும் இன்று யான் என் 

வதாழியருடன் வருங்கால் பல நன்னிமித்தங்களளக் 

கண்ணுற்வறன். வமலும் என்றுமில்லாத உவளகயால் 

எனதுள்ளம் நிரம்புகின்றது. என் இடது வதாளும் இடது 

புருவமும் ஓயாது துடிக்கின்றனவவ இருக்கட்டும் என் மனம் 

மகிழ ஒரு பாட்டுப் பாடுவவன், எளத நிளனந்து 

பாடுவவன்?............ ...........ஏன்? எங்கள் குலக்நகாழுந்தாம் 

அம்ளமயப்பளரயும் அன்ளனயாம் அங்கயற் 

கண்ணிளயயும், குழந்ளத முருகவவளளயுவம நிளனந்து 

பாடுவவன்.  

(பாடுகிறாள்) 

க.சிளறயாரு மடக்கிளிவய யிங்வகவா வதநனாடுபால்  

 முளறயாவல யுணதத்ருவன் நமாய்பவளத் நதாடுதரளந் 

 துளறயாருங் கடற்வறாணி புரத்தீசன் றுளங்குமிளம் 

 பிளறயாளன் றிருநாம நமனக்நகாருகாற் வபசாவய! 

௨. ஒளியா லுலகீன் றுயிரளனத்து 

  மீன்வபாற் நசவ்வி யுறவநாக்கி 

 அளியால் வளரக்்கு மங்ளகயற்கண்  

அன்வன கன்னி யன்னவம 

 அளியால் இமவான் திருமகளாய்  

ஆவியன்ன மயில் பூளவ 

 நதளியா மழளலக் கிளிவளரத்்து  

விளளயாட் டயருஞ் நசயநலன்வன? 

௩.மதியு நதியு மணியு நமாருவர ்மகிழ நிகழு மத்தவன  



 

 வலிய குறவர ்நபாலிய வுதவு வடிவ மகள் வசத்தவன 

 நிதியு நமனவு ணிளனயு மடியர ்நிளறய வருளி  

மத்தவன 

 நிமளல யிருகண் மணிநயா டுலவ நிலவு மறுமு  

கத்தவன  

 கதிய மயிநலாண் முதுகி னுதய கதிரி னமரச் மத்தவன  

 கமழு நறிய புழுகி னளறு கலவி நயாளிரப்ு யதத்வன 

 முதிய கருளண நபாதிய வளரு முதல்வ தருக முதத்வம  

 முளகய தளகய குரவு விரவு முருக தருக முத்தவம.  

(கண்ணகி ஒருபுறம் அமரந்்து பாடுங்கால் வள்ளல் வபகன் 

மற்நறாரு புறம் நின்று உற்றுக் வகட்கின்றான்.)  

தபகன்: (நசவிவமற் ளகளவத்து ) ஆ என்ன ஒலியின்பம். 

எங்கிருந்து வதான்றுகிறது. (நாற்புறமும் சுற்றிப் பாரத்த்ல்) 

ஒன்றுங் கண்ணிற் புலப்பட்டிலவத?................ ஒருக்கால் இது 

யாழிளசவயா ? ............... இல்ளல. இல்ளல. குழல் இளச 

வபாலும். .............. அதுவும் இல்ளல. (கால் நிளலத்திருக்க 

உடளல அளசதத்ல்) என்ன என்னால் அங்குமிங்கும் நசல்ல 

இயலவில்ளலவய! நிளலவிலங்கு பூட்டியது வபால என்ளனப் 

புறஞ்நசல்லநவாட்டாமல் தளடப்படுதத்ிய இசவ்சாளல 

ஏழிளசச ் சூழவலா? அன்வறல் விஞ்ளசயர ் வமவும் 

ளபம்புனவமா? அறிந்திலவன! இவ்விடத்தின் இயல்வப 

இவ்வாறிருக்க, இங்கிருந்து எழும் இப்பண்ணிளசவயா என் 

நசவிக்காவலாடி என் இன்னுயிர ் தளழய இன்பம் 

நல்குகின்றவத! இஃநதன்ன அமுத நவள்ளவமா? ஆ! ஆ! 

வகட்குந் வதாறும் என் உள்ளவமயன்றி என்பும் 

உருகுகின்றவத ! இத்தளகய சிறந்த இளசக்கு 

முதற்நபாருளாக உள்ளளதச ்நசன்று கண்டு அறிவவன்.  

[கண்ணகிபால் இளசவழிவய நசல்லல்] 



 

ஆ இஃநதன்ளன வியப்பினும் வியப்பு! அழுமுகங்வகாடல், 

தளலயளசதத்ல், மிடறுவிம்மல், பற்காட்டல் முதலிய உடற் 

குற்றங்களின்றித ்வதான்றுகின்றவத ! ஒருக்கால் அது நபாற் 

பாளவவயா? அல்லது நல்லழகு நபற்ற ஓவியவமா? பக்கல் 

நசன்று அறிகுவம்.  

[அண்ளமயிற் நசல்லல் - கண்ணகி மளறதல்] 

ஏ! இளறவ! யான் எங்குவளன்! உண்ளமயில் யான் 

உணருவது நனவா அல்லது கனவா? இப்நபாழுது இங்கு என் 

கண்ளணப் பறிக்கின்ற இவ்வுருவம் விண்ணினின்றும் 

இறங்கிய மின்நகாடிவயா? மின்நகாடிநயனில், 

விண்ணிவலவய இயங்குவமயன்றி மண்ணுலகில் 

இயங்காவத; வமலும் வானத்திலும் கண்ட நபாழுவத 

மளறந்துவிடுவம! அதற்கு மாறாக இந்வநரமளவும் 

விளங்கித் வதான்றலால், மின்னல் என்பது கூடாது. வவறு 

ஒன்றாகதத்ான் இருத்தல் வவண்டும். உற்று வநாக்குவம்.  

[தன் கண்களளத ்துளடத்துக்நகாண்டு பாரத்்தல்]  

ஓ! மின்னல் அன்று! தாமளரயும், ஆம்பலும், நீலமும், 

காந்தளும், முல்ளலயும் காணப்படுகின்றன. எனவவ 

இவற்றால் நதாடுக்கப்நபற்ற ஒருமாளல என்பவனல், மலர ்

மணங்கமழுவம யல்லது இளசபாடா தன்வற! 

பாடுகின்றளமயில் என் கண்ளண விட்டகலாத இவ்வுரு 

விண்ணுளற அணங்வகா ! விஞ்ளசயர ்மகவளா ! வளரவளர ்

நதய்வவமா நதரியவில்ளலவய?  

[சிந்தித்தல்] 

நடுக்கடலில் திளசமயங்கிச ் நசல்வவானுக்குத் 

திளசயறிகருவி ளகயகப்பட்டதுவபால என் உளத்துள் ஓர ்

ஆராய்சச்ி பிறக்கின்றது, நதய்வ மகளிர ்எனில், ஆளடயில் 

அழுக்வகறாது; சூடிய மலர ் வாடாது; பூசிய சந்தனம் 



 

புலராது; கண் இளமத்தலும், கால் நிலந்வதாய்தலும், 

நமய்நீரரும்பலும் உடல் நிழலிடுதலும் உண்டாகா. வமலும் 

ஆடவளரக் கண்ட விடத்து அசச்மும் வதான்றாது. 

இம்மங்ளகயரக்்வகா நவனில் ஆளடயில் அழுக்வகறியுளது. 

அவளது கண்ணியும் சாந்தமும் என் உள்ளவமநயன 

வாடியுள்ளன. நிலந்வதாய்ந்து நடதத்லிற் பயின்ற அடியும், 

புளடநபயரந்்து பிறழும் கண்ணும், என்ளனக் கண்டவிடத்து 

அஞ்சி, வியரத்்த வமனியும் உளடயாள். ஆதலால் 

நதய்வமல்லள். இந்நிலத்து வாழும் மங்ளகயருள் 

ஒருத்திவய ஆதல் வவண்டும்.  

ஆ! நகட்வடன்! நகட்வடன்!! இதுகாறும் மங்ளகயளர 

நிளனதத்றியாத என்மனம் இந்நங்ளகபாற் நசன்றவத! என் 

நசய்வவன். இளறவ! பிறரவ்தாள் மணந்த வபளதவயா 

அல்லவளா என ஆராயாது என் உள்ளம் இவள்பாற் 

நசன்றவத. என்ளன பாவம். இவள் காலில் சிலம்பிருக்கிறதா 

என்பளத அறிவவாம். (அடிளய வநாக்குதல். மகிழ்வுடன்) 

நான் நசய்த நல்விளனப்பயன் இருந்தவா நறன்வன! 

மணவிளன கழியாத இம்மங்ளக என்னால் விரும்பத ்

தக்கவவள. இவளிடம் சிறிது உளரயாடுவவாம். (அருகிற் 

நசன்று) மாதரரவச ? முத்தநளக மாவன! சுளனகுளடந்து 

மலரந்காய்து விளளயாடாமல் தவம் நசய்வாளரப்வபால் 

தனித்திருக்கக் காரண நமன்ன? நகாடிய விலங்குகளும் 

கடிய முடக்ளும் நிளறந்துள்ள இம்மளலச ் சாரலினின்றும் 

இவண் எவ்வாறு வந்தாய்? நங்காய்! நாணதத்ால் வாய்வபசா 

திருக்கின்றளனவபாலும். (கூந்தளலக் கூரந்்து வநாக்கி) அது 

என்ன? உன் தளலமீது ! ஓ! வண்வடா ? என்ன இறுமாப்பு 

அதற்கு! (வண்ளட வநாக்கி) ஏ வண்வட , பல மலரினும் 

பயின்ற நினக்கு ஏன் இத்தடுமாற்றம் காந்தள் எனக் கருதிக் 

கறங்குவபாற் சுழல்கின்றளனவய? அளவகள் என் 

உயிரஅ்ளனயாளின் ளககநளனக் கருதுவாய். அரக்காம்பல் 

எனப் பரபரப்பாய் வநாக்குகின்றளன? வாய் என்பளத 



 

அறிந்திளலவயா? ''உண்ட நபாழுதில் உணரந்வாழிக்கும் 

கள் '' என்பர.் கள் நவறியால் கண் மயக்குற்றளன வபாலும். 

நன்று! நன்று! நின் வபளதளம! மங்ளகயரக்்கு இளட, 

நூலினும் நுட்ப முளடயது அன்வறா? இளடக்கு வவறு 

வளகயால் தீங்குவரினும் காக்ளகவயறிப் பனம்பழம் 

வீழ்ந்தளதநயாப்ப பழி நினக்வக வந்தளடயும். ஆதலின் 

நீங்குதி! (வண்வடாட்டல்-கண்ணகி களடக்கணித்தல்)  

“கண்நணாடு கண்ணிளண வநாக்நகாக்கின்  

 வாய்சந்சாற்கள்  

என்ன பயனு மில" 

என்பர ் நசந்நாப்புலவர.் இவளும் நாணத்தால் வாய்வபச 

மாட்டாது திளகதத்னவளனும் என்னிடத்துத் தனக்குள்ள 

அன்புளடளமளய இவள் கண்கவள நவளியாக்கின. 

இதனால் கண்ணிற் சிறந்த உறுப்பில்ளல என்பளதக் 

கண்டுநகாண்வடன். இனி இவள் தந்ளத, மனம் உவந்து 

நகாடுப்பக் நகாண்டு கனற்கடவுள் சான்றாக 

மணம்புரிவவன். (கண்ணகிளய வநாக்கி) நங்காய்! நான் 

நசன்று வருகின்வறன் (நசல்லல்)  

காட்சி முடிவு 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

காட்சி 4 

இடம்: ஆவியநல்லூரில் ஒரு வழிநளட. 

காலம்: பிற்பகல். 

உறுப்பினை்: கருங்கண்ணன், நசவ்ளவசச்ூடி, 

மலரம்ுடியார.் 

 [வள்ளலின் திருமணச ்சிறப்புப்பற்றிய வழிப்வபாக்கரது 

உளரயாடல்.) 

(நபருமூசச்ும் வலுதத் ஏப்பமும் , வதான்ற இருவர ்

மூடள்டயுடன் வழிசந்சல்லல்.) 

மலைம்ுடியாை்: ஓ! ஓ!! கருங்கண்ணனா? பின்புறம் நிற்பது 

யார?் நசவ்ளவச ் சூடியாரா? எங்கிருந்து வருகிறீரக்ள்? 

என்ன உங்கள் தளலயில் இவ்வளவு நபரிய மூடள்ட ? 

எங்வகயாவது நபரிய விருந்வதா? வரும்படி ஏதாவது 

உண்டா ? உங்களளப் பாரத்த்ாவல எனக்குப் 

நபாறாளமயாக இருக்கின்றவத.  

கருங்கண்ணன்: ஓய் ! என்ன ஐயா! மலரம்ுடியாவர ! 

ஒன்றும் அறியாதவர ்வபால உளறுகின்றீவர? தாங்கள் ஊரில் 

தாவன இருக்கின்றீரக்ள்?  

மலைம்ுடியாை்: இல்ளலவய! நான் ஊரிலிருந்தால் 

இதுவபான்ற சமயங்களில் உங்களளவிட்டுப் பிரிவவனா? 

அன்றி இதத்ளகய வினாக்களளதத்ான் எழுப்புவவனா? 

என்ன நபரிய நிகழ்சச்ி நிகழ்ந்தது?  

தசவ்ரவச ்சூடி: நிகழ்ந்த நிகழ்சச்ிநயலாம் நசால்வதற்கு 

இதுவபாது வநரமில்ளல. "உண்ட களளப்பு நதாண்டருக்கும் 

உண்நடன்பர"் நபரிவயார.் என்வபான்றார ் உண்டால் 

உடவன படுத்துறங்க வவண்டுநமன்பது நதள்ளிதில் விளங்க 

வில்ளலயா? நாளளக்குக் காளலயில் வரும், 



 

சிறுமளலப்புறம் வாழும் முருகவவள் தனக்குத் தளனயன் 

பிறந்தளமக்கு எல்வலாளரயும் அளழத்துள்ளான். அங்குச ்

நசல்லலாம். இப்நபாழுது எங்களளத ் நதாந்தரவு 

நசய்யாதீர.் (கருங்கண்ணளன வநாக்கி) வாரும் இப்படி 

விளரந்து. அவதா நதரியும் அறசச்ாளலக்குச ்நசன்று சற்றுக் 

கண்அயரவ்வாம்.  

மலைம்ுடியாை்: (சினநமழ வநாக்கி மிடறுவிம்ம ) என்னடா! 

நசவ்ளவசச்ூடி, உனக்கு வந்த இறுமாப்பு! யாளனக்நகாரு 

காலம் வந்தாலும் பூளனக்நகாரு காலம் வராதா? ஓடம் 

வண்டியில் ஏறுவளதயும் வண்டி ஓடதத்ில் ஏறுவளதயும் 

உணராவயா? ஏவதா ஒரு திங்களாக ஊரில் இல்லாததால் 

உன்ளன உசாவ வநரிட்டது. நடந்த நசய்திளயக்கூடச ்

நசால்லவில்ளல: அரச விருந்திலிருந்து 

வருகின்றவரக்ள்வபாற் காணப் படுகின்றீரக்வள என்று 

வகட்வடன் ; என்ளன ஒருநபாருளாக மதிக்காது நபரியவன் 

என்பளதயும் உணராது ஏவதவதா வாய்க்கு வந்தவா 

நறல்லாம் வபசுகின்றாய்; அப்படியா ஆயிற்று? வநற்ளறயப் 

ளபயல் நீ...  

கருங் கண்ணன்: மலரம்ுடியாவர! சினங் நகாள்ள 

வவண்டாம். நான் கூறுகின்வறன். அவன் கிடக்கிறான், 

தப்பிலிப் பயல்!  

மலைம்ுடியாை்: இதுவல்லவவா நல்லவரக்ட்கழகு; தன்னலம் 

அற்றவன்தான் மனிதன். என்ன நிகழ்ந்தது; நசால்?  

கருங்கண்ணன்: இவதா கூறுகின்வறன் வகளுங்கள். மலர ்

முடியாவர நம்நாடு இருக்கின்றவத ளவகாவூர ்நாடு ......... 

மலைம்ுடியாை் :ஆமாம்.  

கருங்கண்ணன்: இதன் தளலவன் ஆவியநல்லூரி லிருந்து 

ஆட்சிபுரியும் வள்ளல் வபகன் இருக்கின்றார ்அல்லவா?  



 

மலைம்ுடியாை்: நதரியும் நசால்லு.  

கருங்கண்ணன்: அவர ் நம் முருகப் நபருமானின் 

திருமளலயாம் நபாதினிமளலயின் கீழ்ப்பகுதியிலுள்ள 

ஆவியரக்ுடிப் நபருந்தளக நாகவவளின் அருளமச ்

நசல்வியாம் கண்ணகி வதவிளய வநற்ளறய நன்னாளின் 

நற்நபாழுதில் முருகனது அருளால் திருமணம் புரிந்தார.்  

மலைம்ுடியாை்: ஓ! ஓ!! அப்படியா! அடடா! எனக்குத ்

நதரியாமற் வபாயிற்வற ! உம்......... மணமக்கள் நீடு 

வாழட்டும்! நம் தளலவன் வபகனது நகாளடத ் திறனும் 

ஓங்கட்டும். அவனது அருள் என்வபான்றாரக்்கு 

எளிதாகுக!....... பின்னர ்என்ன நிகழ்ந்தது.  

கருங்கண்ணன்: பின்னர ் மணம்முடிந்ததும் நம் 

தமிழ்நாட்டு முடியுளடய மூவவந்தரக்ளும் வாழ்த்துக் 

கூறினாரக்ள். அதன்பின்னர,் பரணர,் கபிலர,் ஔளவயார,் 

அரிசில்கிழார ்முதலாய புலவர ்நபருமக்கள் மணமக்களின் 

நபருவாழ்ளவயும் சிறந்த புகளழயும் வவண்டினர.் 

சிற்றரசரக்ளும் பிறரும் அரசருக்குப் பல காணிக்ளககளும் 

மணப்பரிசுகளும் வழங்கினர.்  

மலைம்ுடியாை்: அவ்வளவு தானா?  

கருங்கண்ணன்: என்ளனயா, அவசரம்! நின்று வபாகுமா 

அவ்வளவவாடு; அதற்கு வமவலதான் நமக்குரிய இடம் 

வருகிறது.  

மலைம்ுடியாை்: உம் - அளதயல்லவவா முதலிற் கூற 

வவண்டும். 

கருங்கண்ணன்: திருமணதத்ிற்குச ் நசன்ற 

ஒவ்நவாருவருக்கும் ஒருவராகன் நபான் நன்நகாளட 

அளிக்கப்நபற்றது. அவதாடு உடுப்பதற்குக் 

நகாட்ளடக்களரப் பட்டுளடயும் வழங்கினர.் பின்னர ்



 

வதவாமுததள்த ஒதத் உணவு. எத்தளன வளக நதரியுமா? 

அடடா! நகாடுத்து ளவத்தவரக்ளுக்குத்தான் கிளடக்கும். 

மலைம்ுடியாை்: அப்படியா? ஐவயா! எனக்குத் நதரியாமற் 

வபாயிற்வற!  

கருங்கண்ணன்: பலகாரங்களில் எதத்ளன வளக 

நதரியுமா? அடடா! என்ன சாப்பாடு. அறுசுளவ 

யுண்டிளயயும் ஏழாவதாக முகமலரச்ச்ிவயாடு கூடிய 

இன்நசாற் சுளவவயாடு அளித்தது இருக்கிறவத அதுதான் 

குறிப்பிடத் தக்கது .....  

மலைம்ுடியாை்: நீங்கள் நகாடுத்துளவத்தவரக்ள் 

என்வபான்ற தீவிளன யாளரக்ட்கு ஏன் இளவ கிட்டும்.  

கருங்கண்ணன்: எல்வலாளரயும் நமது தளலவர ் வபகன் 

நபருமாவன வநவர யிருந்து வரவவற்றுக் கண்காணிதத் 

நபருளமளய எப்படிச ்நசால்லுவவன்.  

எதற்கும், மலர ் முடியாவர! நீவிர ் விளரந்து 

நசல்லுவீராயின் ஒருவராகன் கிட்டா விட்டாலும் ஒப்பற்ற 

உணவும் உடுத்தற்குரிய உளடயும் தவறாது கிட்டும். 

விளரவிற் நசன்று அவற்ளறயாவது பற்றும்.  

மலைம்ுடியாை்: நமக்குக் கிட்டுவது தாவன கிளடக்கும். 

இவதா ஓடுகின்வறன். [விளரந்து நசல்லுகின்றான் - 

ஏப்பமிட்டுக் நகாண்வட இருவரும் வழிசந்சல்லல்.]  

(காட்சி முடிவு.) 

 

 

 

 



 

காட்சி 5  

இடம்: அரசளவ. 

காலம்: பிற்பகல். 

உறுப்பினை்: வபகன், பரணர,் கபிலர,் காவலன். 

 [வபகன் - தனது அளவயில் புலவரக்ளுக்குப் பரிசில் 

வழங்குதல்.] 

தபகன்: உலகம் வபாற்றும் உயர ்அருடக்டவல , நின் 

நபருளமளய என்நனன்வபம், நின் திருவருட ்நபருக்கால் 

என் குடிமக்களும், என்ளன நாடிய புலவரும் இனிது 

வாழ்வாராக!  

பைணை்: நபருங்கல் நாடனாம் வபக! நின்புகழ் ஓங்குக . 

நின்னிடம் பரிசில் நபற்று அதனால் இன்பக்கடலுள் , 

திளளத்து இனிது வாழ்ந்துவந்த பாணன் ஒருவளன, 

நநருங்கிய உறவினருடன் மிக்க வறுளமப்பிணியும் 

பசிப்பிணியும் வாட்ட, நமலிந்து வருந்திய, ஒரு புலவன் 

கண்டு, "நபான்னரிமாளலளய யணிந்த மளனவிளயயும், 

கடிய குதிளரளயப்பூண்ட நநடிய வதளரயும், எல்லா 

வளகயான நலங்களளயும் நகாண்டுள்ள பசும்நபான்னால் 

ஆய தாமளரப்பூளவ அணிந்த ஏ பாண! எம் வறுளமப் 

பிணிக்கு மருந்துண்வடா ?" என்று வகட்டனன். அதற்கு 

அப்பாணன் ''மதம் மிக்க யாளனயிளனயும், 

மனஞ்நசருக்கிய குதிளரகளளயும், நகாளட 

மடத்ளதயுங்நகாண்ட எம்மிளறவன் வபகளன நீ 

அறியாவயா? அவன் பிறரக்்குக் நகாடுக்கும்வபாது மறுளமப் 

பயளனச ் சிறிதும் வநாக்காது, பிறரப்டும் 

வறுளமப்பிணிளயவய வநாக்குகின்ற தளலவன் ஆயிற்வற 

அவனது ளகவண்ளம யுணராத நீயும் வறுளமயின் 

விளளளவ நீக்குதற்கு இயலாதவ னாயினாய்; ஆதலால் 



 

அவன்பால் இன்வற நசல்வாய்!" என்று கூறினன். இளறவ! 

இத்தளகய புகழ்நமாழிக்கு இலக்காய நீ நநடிது 

வாழ்வாயாக!  

தபகன்: புலவர ் நபரும! பூவுடன் கூடிய நாரும் மணம் 

நபறுவளதநயாப்ப, தங்கள் கூட்டுறவால் அன்வறா 

இப்வபறுகள் யாவும் நபறுதற்கு உரியவன் ஆகின்வறன்.  

கபிலை:் வளரயாது நகாடுக்கும் வள்ளால்! பளகவர ்அஞ்சும் 

வதாள்வன்ளம மிக்க வபக! நினக்கு நலம் மிகுக! நீர ்இல்லாத 

வற்றிக்கிடக்கும் குளத்திலும், மிகவும் அகன்ற நல்ல 

விளளயுளளத ்தருகின்ற நிலத்தின் கண்வணயும், நசாரிந்து 

நசல்லுகின்ற மளழ களரந்ிலதள்தயும் கடற்பரப்ளபயும் 

வவண்டாநமனத ் தவிரப்்பது இல்ளல. அதுவபால, நபரும! 

நின்நகாளட எத்தளகயா ரிடத்தும் நசல்லுகின்றது. நீ 

பிறரக்்குக் நகாடுக்கும் நிளலயில் தான் அறியாளமளயப் 

பூணுகின்றாய். ஆனால், மதம்மிக்க யாளனகளளயும் 

கழல்புளனந்த கால்களளயும் உளடய வபக நின்ளன 

எதிரத்்துவந்த பளடயுடன், வீரரக்ள் அல்லாதாரும், 

புண்பட்டுள்வளாரும், மூத்வதாரக்ளும், இளளஞரக்ளும் 

கலந்து நின்றாலும், அவ்விடத்து அன்னவரக்ளள நீக்கி 

எஞ்சியுள்ளவரக்வளாடு நபாருதுமீளும் நபற்றி யுளடயவன் 

நீ யாதலால் நினக்குப் பளடமடம் இல்ளல. நின் விறற்நகாடி 

வாழ்க!  

தபகன்: கற்றவரக்்நகாரு மணியாய கபில! பாவலர ்

நதாழுநதழும் பரண ! நீவிர ்இருவீரும் எனக்குற்ற நண்பும் 

அளமசச்ும் ஆக இருக்கும்வளர என்ளன நாமகளும் 

பூமகளும் விரும்புவாரக் நளன்பதில் ஐய முண்வடா ? என் 

எல்லா நலன்களுக்கும், நபருளமகட்கும், சிறப்புக்கட்கும் 

முதற்நபாரு ளாவார ் தங்களளயன்றி எவருளர?் தங்கள் 

திருவடிகட்கு என் எண்ணிறந்த வணக்கம் உரியதாகுக.  



 

கபிலை,் பைணை:் " வாழி! வண்ளகப் வபக ! வாழி வாழி!  

தபகன்: எளிவயன் திருவடிக் காணிக்ளககளள ஏற்றருள 

வவண்டுகிவறன். (பரிசில் வழங்கல்.)  

காவலன்: பன்னலங் கனிந்த பாரத்்திப! எளிவயன் 

வணங்குகின்வறன். தங்களுடன் இளமரக்கா நசன்று 

நதன்கால் நுகர வவண்டி, நம் வகாப்நபரும் நபண்டு, 

கண்ணகி வதவியாரின், வருளகநயனத் திருவாய்நமாழி 

கட்டியங் கூறிவருஞ் நசாற்கள் என் நசவிப்புலம் புக்கன.  

தபகன்: ஓ அப்படியா! நன்று வரட்டும் புலவர ்நபருமக்கவள! 

யான் நவளிசந்சன்று உலாவிவர விளட தாருங்கள்.  

புலவை்கள்: மன்னர ்நபரும! நின் உளதத்ின் படிவய ஆகுக. 

நீ, நீடு வாழ்வாயாக.  

[மன்னன் வணங்கி அளவயின் நீங்குதல்)  

காட்சி முடிவு. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

காட்சி 6 

இடம்: ஓர ்இளமரக்கா . 

காலம்: மாளலப் நபாழுது. 

உறுப்பினை்: கண்ணகி, வபகன்.  

[ஆவியரக்ுடித ் தளலவரும் அவர ் உயிரத்்துளணவியும் 

பூங்காவில் நதன்றல் நுகரும்வபாது நகாளடச ் சிறப்ளபப் 

பற்றி ஆய்தல்.) 

தபகன்: என் உயிரக்்கினியாய் அவதா பாரத்்தளனயா , 

அவ்வவங்ளக மரதத்ின் கீழுள்ள பாளறளய? அதன்மீது 

வவங்ளக மரத்தின் உதிரந்்த பூந்தாது 

மூடிக்நகாண்டிருப்பளத வநாக்கின், ஒரு நநடிய 

வவங்ளகப்புலி படுத்துறங்குவதுவபால் வதான்ற 

வில்ளலயா?  

கண்ணகி: ஆம் நாதா ! இயற்ளக வனப்பினாற் நபறும் 

இன்பவம உயிரக்்கு உறுதி பயப்பதாகும். இங்வக பாருங்கள்; 

நம் இயற்ளக நங்ளகயின் இன்பநிளற எழிலிளன 

இசச்ுளனயினின்று வதான்றும் இசச்ிற்றருவி காட்டுகின்றது. 

கருங்குவளள நிளறந்த இசச்ுளனயின் நீர,் அதன் கீழுள்ள 

பள்ளத்தில் வழிந்வதாடுவளத வநாக்கின், இவ்வனமகள் 

நம்ளமக் கண்ட மகிழ்சச்ியினால் ஆனந்தக் கண்ணீர ்

நபருக்குவளத நிகரக்்கின்றது.  

தபகன்: என் உயிரத்்துளணவய! நன்று கூறினாய். நின் 

மதிநுட்பத்ளத என்நனன்வபம்! இவ்வாறு ஒரு புலவன் 

கூறியிருப்பின், அவன் விரும்பியநவல்லாம் இன்வன 

நபற்றிருப்பான். இயற்ளக அன்ளனயின் வனப்ளப ஆய்ந்து 

உளத்தில் அளமத்து, மனத்திற்வகற்ப உண்ளமக்கு 

ஊறுவதான்றா முளறயிற் கவிளத நசய்யும் புலவளர 

ஒத்துள்ள நினக்கு என்ளனவய பரிசிற் நபாருளாகக் 



 

நகாடுப்பளத விடுத்து, வவறு என்ன சிறந்த ளகமாறு 

தருதற்கு உளது?  

கண்ணகி: என் உயிரத்்தளலவ! நீங்கள் நகாடுத்துதத்ானா 

உங்களள நான் நபறவவண்டும்? எனக்வக தங்களளப்நபற 

உரிளமயுண்டு. நீங்கள் கூறுவதற்கு முன்னவர, நகாண்டும் 

விட்வடன். அஃதிருக்கட்டும், எனக்கு ஒரு ஐயம் உளது. 

தாங்கள் என்ளன மன்னித்தருள வவண்டும்.  

தபகன்: என் இனிய நங்காய்! நினக்வகற்பட்ட ஐயம் 

என்ளன? என்னிடம் கூறாமல் எவரிடங் கூறித ்

நதளியப்வபாகின்றாய்? கண்வண கூறுவாய். என்னால் 

இயன்றவளரயில் விளட தருவவன்.  

கண்ணகி: என் வபரன்புக்குரிய வபக! என்ளனப் 

நபாறுத்தருள்க ! மங்ளகயாவார ் கணவன் நசால்லுக் 

கடங்கி, அவன் கருத்தின்படி ஒழுகுதளலவய கற்பு என 

ஆன்வறார ்கூறுவர.் ஆதலால் எளிவயனது வினா, தங்களது 

கருத்துக்கு மாறுநகாள்ளின் அடியாளளத் திருத்தி 

ஆடந்காள்ள வவண்டுகின்வறன்,  

நாதா! மக்கள் நபறுதற்குரிய உறுதிப்நபாருள்கள் 

நான்கினுள் நசல்வவம சிறந்ததாகின்றது. ஏநனனில் 

தாம்தாம் அறவழியில் ஈட்டிய நசல்வத்தால் நல்ல 

அறத்ளதயும், இம்ளம யின்பங்களளயும், மறுளமப் 

வபற்ளறயும் அளடய இயலும் என்பது ஆன்வறார ்காட்டிய 

நல்வழியல்லவா? ஆதலால் அறவழியால் ஈட்டிய நபாருளள 

அதற்கு அழிவு ஏற்படா வளகயில் தக்கார ் தகாதார ்

என்பளத வயாரந்்து ' வளவனாயினும் அளவறிந்து அழித்து 

உண்' எனும் முதுநமாழிளயக் கருத்திற்நகாண்டு 

அறத்ளதச ் நசய்வவத, என்றும், எவரக்்கும், நன்ளமளயப் 

பயப்பதாகும். அவ்வாறின்றி, எவரக்்கும், எளதயும் 

எல்ளலயின்றி, நபாருளாக்கதள்த மதியாது இட்டால், அப் 



 

நபாருளும் நம்ளம மதியாது விட்டு அகலுவம! அருள் 

இல்லாதாரக்்கு அவ்வுலகம் இல்ளலயாவது வபாலப் நபாருள் 

இல்லாரக்்கும் இவ்வுலக இன்பம் இல்லாது வபாகும்' என்பன 

வபான்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் தங்களள நாடி 

வந்தவரக்ளுக்குள், தாங்கள் அருளும்வபாது என் 

நிளனவிற்கு அடிக்கடி வதான்றுவதுண்டு. ஆளகயால் 

அடியாள் கூறுவது என்ளன நயனின், தங்களள நாடிவரும் 

புலவரக்ள், பாணரக்ள், இரவலரக்ள் முதலிவயாரக்ளின் 

தகுதிளய யுணரந்்து அவரவரக்்கு ஏற்றவாறு அளவுடன் 

நகாடுத்துதவுவவத சாலசச்ிறந்த நதான்றாம் என்பவத 

யாகும்.  

தபகன்: என்ளன? நங்காய்! நன்று கூறினாய் "வபளதளம 

என்பது மாதரக்் கணிகலம்' என்பளதத ்நதற்நறன 

விளக்கிவிட்டாய். உலகத்தில் நகாடுப்பதால் குளறவு 

வாராநதன்பளத நீ அறியாய் வபாலும். ஒருவன் தனது 

மானதள்தயும், உயரள்வயும், கல்விளயயும் 

நபாருட்படுத்தாது 'பல்நலல்லாந் நதரியக் காட்டி' எனக்கு 

இல்ளல என்று வகட்பதினும் இழிவு உண்வடா? அவ்வாறு 

ஒருவன் தனக்குவரும் இழிளவயும் நபாருட்படுதத்ாது 

வகட்ட நாளில், தன்னிடம் உள்ளளதயும் இல்ளல என்று 

கூறும் கன்நனஞ்சனினும், களடயாவான், எவனுளன்? 

ஆதலின் நம்ளம நாடிவரும் பரிசின்மாக்களின் 

உள்ளக்குறிப்ளப யுணரந்்து ஏற்பவர ்இன்முகம் 

காணும்வளர ஈதவல சிறப்புளடத ்நதான்றாகின்றது. 

அதற்குத்தான் நகாளட என்ற நபயரும் நபாருதத்முறும். 

ஒருவன் தனக்கு இளவயிளவ வவண்டுநமன வலிந்து 

வகட்டுப் பின்னரத்் தருவது ஈளகயின் பாற்படாது. வமலும் 

'வமலுலகம் இல் எனினும் ஈதவல நன்று' எனும் நபரியார ்

வாழ்ந்த நாட்டிளடத் வதான்றிய நினக்குக் நகாளடயில் ஐய 

வமற்படவவ வவண்டாம். ஆண்டவனால் வதாற்றுவிக்கப் 

நபற்ற இவ்வுலகில் அளனவரும் ஒருதரத்தவவர யாவர.் 



 

ஏவதா ஊவிழ்ளன வலியால் ஒவ்நவாருவரும் வமற்நகாளும் 

நசயல்கள் வவறாகின்றன. அவ்வவறுபாட்டால் உள்ளவளரத ்

துதிப்பதும் இல்லாதவளரத் தூற்றுவதும் தவறுளடத்தாகும். 

ஆதலால் பரிசின்மாக்கள், புலவராயினும், 

இரவலராயினும், பாணராயினும், கூதத்ராயினும், யாவவர 

யாயினும் ஆகுக. நபாதுப்பட வநாக்கின் யாவரும் மக்கவள. 

ஆதலால் நபண்வண! யாவரக்்கும் என் நகாளட 

ஒருதிறத்ததாகவவ அளமயும் என்பளத அறிவாய்.  

கண்ணகி: என் அருள்நிளற துளணவ! ஏவதா , அடியாள் 

மனத்துட் நகாண்டளதத் திருத்துவான் வவண்டி, 

அறியாளமயால் புகன்வறன். எதத்ளகய கல்வி பயின்றும், 

உணரச்ச்ி மிகுந்தும் நசயல் சிறந்திருப்பினும் நபண்புத்தி 

பின்புத்தி என்பது தாங்கள் உணராதது அன்று. தங்களது 

உயரிய கருத்திளன வரும் வளகயறியா எளியாட்குத ்

தங்களது அருள் வநாக்கு உரியதாகுக.  

தபகன்: கண்ணகி! நீ இது குறித்துக் கவலற்க நின் ஐயதள்த 

என்னிடம் நவளியிட நீயும் உரிளம யுளடயாய். அதளனப் 

வபாக்க யானும் கடளமப்பட்டுள்வளன். தவறு என்பது 

மக்கள் இயற்ளகயில் ஒருபகுதியல்லவா. வருவாயாக ! நாம் 

நமதில்லம் நசல்வவாம்.  

கண்ணகி: வணக்கம் என் நாதா ! தங்கள் கருத்தின்படிவய 

ஆகுக.  

(இருவரும் பூங்காளவ வீடட்ு நீங்குதல்.]  

(காட்சி முடிவு.) 
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இடம்: மளலசச்ாரல். 

நபாழுது :- மாளலப்நபாழுது. 

உறுப்பினர ்: - வள்ளல் வபகன், காவலன். 

[வள்ளல் தன் காவலுடன் மளலவளம் கண்டு மீளுங்கால் 

குளிரக்ாற்றால் நடுங்கி ஆடிய ஒரு மயிலுக்குத் தனது 

வமற்வபாரள்வளய நல்குதல்] 

தபகன்: ஏடா! காவவலாய் இன்று நபய்த மளழயினால் என் 

உடல் முழுதும் நளனந்து வபாயிற்று. இங்கு எழும் காற்றும் 

தண் என வீசுவதால் எனக்கு உடல் நடுக்கம் ஏற்படுகின்றது. 

நாம் விளரந்து நம் இல்லம் வசரவவண்டும். அன்வறல் 

எங்வகயாகிலும் தக்க இடத்தில் தங்கவவண்டும். அவ்வாறு 

இன்றிக் காலநிளலளயப் நபாருட்படுதத்ாது நசன்வறாவம 

யானால் தவறாது பிணிவாய்ப்படுவவாம். வமலும் 

நபாழுதும் வபாய்விட்ட படியால் எங்கும் மூடுபனி நபய்யத ்

தளலப்படுகின்றது. அதனால் இம்மளலப் புறங்களில் நாம் 

வழி தவறிவிடவும் வநரிடும். ஆதலால் நாம் விளரந்து வழி 

நடப்வபாம்.  

காவலன்: ஆம் தளலவ! நாம் புறப்படும்வபாவத 

வானநவளியின் நதன்புறத்தில் கருமுகில் கூடிநின்றது. 

அப்நபாழுவத இன்றுமாளல மளழ வருநமன்று கருதிவனன். 

தாங்கள் இவ்வளவு தூரம் வருவீரக்நளன்று 

உணரந்்திருப்வபவன யாயின் தாங்கள் இவ்வாறு 

மளழயினால் நளனந்து வருந்துமாறு விட்டிருக்க மாட்வடன். 

தபகன்: வபாடா! வபதாய்! விளன முடிந்ததும் நவற்றுளர 

கூறுகின்றாய்! நீ கூறுவளதத ்தடுத்தவர ்எவர?் இப்நபாழுது 

அவ்வாறு நசய்வவன், இவ்வாறு நசய்வவன் என வீண்நசால் 



 

விளம்புகின்றாவய! அது நதாளலயட்டும் நாம் விளரவில் 

நசல்லுவவாம்; வா.  

காவலன்: அப்படிவய தளலவ! (காவலன் நதாடரப் வபகன் 

நசல்லல்.)  

தபகன்: (ஒரு மரதள்த உற்று வநாக்கி) ஏடா! காவல! 

அம்மரத்தின் பூங்நகாம்பில் அமரந்்துள்ள நபாருளளப் 

பாரத்்தளனயா? அடடா! அந்வதா!!  

காவலன்: எங்வக தளலவ! (பாரத்்துத ்தளலளய ஆட்டி) ஓ! 

அதுவா? ஆம் பாரத்வ்தன். வவறு ஒன்றுமில்ளல. நபரும! நம் 

மளலப்புறம் உள்ள மயில்தான். இப்நபாழுது நபய்த 

கருமுகிலின் குளிரந்்த நீரால் 'நளனயப்நபற்று, உடல் 

குன்றியுளது. இனிவமல் இம்மளழநாளிநலல்லாம் எல்லாப் 

பறளவகளும் இப்படித்தான் இருக்கும். இதில் என்ன துன்பம் 

உளது.  

தபகன்: ஏடா மதியிலி! நினக்குப் பிறவுயி ரிடத்து இரக்க 

உணரச்ச்ியில்ளல வபாலும். தன்னுயிளரப்வபால் 

மன்னுயிளரயும் மதிக்க வவண்டாமா? காலவமா காரக்ாலம்; 

இந்நாளில் இக்குளிரந்்த மாளலப்நபாழுதில் மிக்க 

நபருமிதத்துடவன உலாவியும் என்வபான்றாரக்்கு இன்பம் 

அளிக்கும் முளறயால் களித்து ஆடவவண்டிய இப்பறளவ, 

தனது நநடிய வதாளகயிளன மட்டும் விரித்துக் குளிரால் 

நடுக்கங் நகாண்டு துன்பத்துடன் ஆடுவளத நீ காண 

வில்ளலயா? உனக்கு உள்ளது, என்ன, குருடட்ுக் கண்ணா? 

இதில் என்ன துன்பம் உளது என்கின்றளனவய? பிறரப்டும் 

துன்பத்ளத உணரும் சிறப்புத ்தன்ளம நின்பால் இன்னும் 

வராதது இரங்கற் பாலவத!  

ஏ! இளறவ! நின்னாற் பளடக்கப்பட்ட இவ்வுலகத்துள் 

உள்ள எல்லா உயிரக்ளும், துன்பத்தாவலா, துக்கத்தாவலா, 

கவளலயினாவலா வருந்துமாறு இருக்கின்றனவவ! ஆ! 



 

என்ன நகாடுளம! இவ்வுலகத்தில் கவளலயால் கலங்காத 

மனம் உண்டா ? துன்பத்தால் துடியாத உயிர ் உண்டா ? 

துக்கத்தால் துளியாத கண் உண்டா ? இவ்வாறு துன்பமும், 

கவளலயும், துக்கமும் கூடிய இம்மண்ணிற் பிறந்தார ் , 

நிளலத்துள்ள நன்ளமளய நாடாது, பிறரந்பாருட்டுத ்

நதாண்டுபுரியும் நசயளல மறந்து இறுமாந்திருப்பது 

எற்றிற்வகா? ஆஆ...... (மயிளல வநாக்கி) ஏ! மயிவல! நீ நின் 

கருத்ளதப் பிறரக்்குளரக்கும் நாவன்ளம 

நபற்றிலாளமயினால் நின் குளறளய யாவம வநரிற் கண்டு 

நதளிந்தனம். யான் நினது வனப்ளப நாளும் கண்டு 

களித்தற் நபாருட்வட இளறவன் நின்ளன இம்மளலயிற் 

பளடத்தனன் வபாலும். அழகிய, ஒளிநபாருந்திய 

வதாளகளய விரித்து மகிழ்ந்து ஆடுதற்குரிய நின்ளன 

இக்குளிரக்ாற்று நடுக்குறச ் நசய்தது. இனி நீ கவளல 

நகாள்ளவவண்டாம். இவதா என் ளகயிலிருப்பளதக் 

காணுதி. இக்கலிங்கம் உயரிய பட்டினால் ஆக்கப் நபற்றது. 

இளத நினக்கு இன்வன தருகின்வறன். நீ நபற்று நின்ளன 

வாட்டும் குளிளர உடவன ஓட்டுவாயாக. இவதா இளதப் 

நபற்றுக்நகாள். (மயிலிடம் நசன்று வபாரள்வளய அதன்மீது 

வபாரத்த்ல். காவலன் நபாறாளமவயாடு அசந்சயளலக் 

கண்டு தளலளய அளசத்தல்.)  
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உறுப்பினை்: காவலன். குடுகுடுப்ளபக்காரன். 

காலம்: காளல வநரம். 

இடம்: வழிநளட. 

 [வள்ளலது நகாளடமடத்ளத அவன் காவலன் பழித்துச ்

நசன்றதும், குடுகுடுப்ளபக்காரன் வதான்றி மன்னனுக்கு 

வநரத்ற்குரிய பிரிளவக் குறித்து நமாழிதல்.]  

காவலன்: (தனித்து நின்று) ஏ முருகா! ஏரகத்து நாதா! என்ன 

மாறுபட்ட மனம் வள்ளல் வபகன் பித்துக்நகாண்டனன் 

வபாலும். உலகத்தில் எதத்ளனவயா சிறந்த மன்னரக்ள் 

உளர.் அவரக்ள் பரந்த நிலப்பரப்பும், நிளறந்த நசல்வமும், 

மிகுந்த ஏவலும் நபற்றும் இருக்கின்றாரக்ள். பழுமரம் 

நாடிய பறளவகள் வபாலக் கூத்தரும், பாணரும் இரவலரும், 

புலவருமாக நாளும் அவரக்ளள நாடுகின்றனர.் ஆனால் 

இத்தளகய சீரவ்கடுற்ற நசயளல எங்கும் வகட்டறிவயன். 

கண்டவத காட்சி; நகாண்டவத வகாலம் எனக் நகாள்வதா 

அரசர ்முளற? நானுந்தான் வநற்றுச ்நசன்றிருந்வதன். என் 

மனம் தாழவில்ளலவய! இவ்வாறு வரம்புகடந்து 

நபாருளுக்குச ் நசலளவக் காட்டினால், குளடநிழலிருந்து 

குஞ்சரம் ஊரந்்தளத விடுத்து நளடநமலிந்து ஓரூர ்நண்ண 

வவண்டியதுதான். இப்நபாழுது காரக்ாலம் என்று 

நதரியாதா? மாளல வநரங்களில் மளழநபய்வது இக்கால 

இயல்பு தாவன. அதளன யார ்தடுக்க இயலும். மாரி நீரில் 

மயில் நளனந்ததாம், குளிரினால் வாடுகின்றதாம்; 

நடுங்கிக் கவளல யுறுகின்றதாம். நடுங்கினால் என்ன? 

ஆண்டவன் அளிதத் அழகான சிறகுகள்தாம் அதன் 

உடளலப் வபாரத்்துக் நகாள்ளுகின்றனவவ; ஐந்நூறு நபான் 

விளலயுள்ள நபான்னரிகள் நிளறந்த நகாட்ளடக்களர 

யுளடய பட்டுளடயா அது விரும்புகின்றது? என்ன 

வபளதளம! நம் மன்னர ் இயற்ளகப்நபாருளின் 



 

உடற்கூற்ளற உள்ளவாற்றியாது வீண்நசலவு 

நசய்கின்றனவர! இவரது நசயளல நம் வதாழி வதவியின் 

வழிவய நம் அரசி கண்ணகிக்கு அறிவித்து இவருக்கு 

அறிவுசச்ுடர ் நகாளுத்துவிக்க வவண்டும். ஆகவவ யான் 

விளரந்து நசன்று இப்நபாழுவத ஆவன புரிவவன். [காவலன் 

மளறதல் - குடுகுடுப்ளபக்காரன் வதான்றல். குடுகுடுப்ளப 

அடித்துக்நகாண்டு வரல்]  

குடுகுடுப்ரபக்காைன்: ஓடிவாடா! ஓடிவாடா !! ஓடிவாடா! 

குட்டிசச்ாதத்ான் ! நநாண்டிசச்ாத்தான் ஓடிவாடா ! ஓடிவாடா 

! மதுளரக்கறுப்பு மாமுண்டிக் கறுப்பு. ஓடிவாடி! ஓடிவாடி!! 

ஓடிவாடி!!! இரத்தக் காட்வடறி, இடுகாட்டுக் காட்வடறி, 

நகால்ளலக் காட்வடறி, குழந்ளத யுண்ணும் காட்வடறி. 

ஓடிவாடா ! ஓடிவாடா! நவள்ளள முனியா, குள்ள முனியா, 

சளட முனியா, சண்டி முனியா! நகாங்கத்து முனியா, 

எங்கள் சங்கத்து முனியா! எங்கள் சங்கத்து 

வவப்பமரத்திலிருந்து விலகிப்வபான முனியா! ஓடிவாடா! 

ஓடிவாடா!! ஓடிவாடா!!! உற்றளதச ்நசால்லடா, உள்ளளதச ்

நசால்லடா, ஒளிக்காமல் நசால்லடா, மளறக்காமல் 

நசால்லடா, ஓ! ஓ!! கலகம் வருகுது, கலகம் வருகுது கலக்கம் 

வருகுது, மனசிவல கவளல நபருகுது, கவற்சி நபருகுது ; 

நம்ம மவராசன் வாசலிவல, கூட்டுப் பிரியுது; நம்ம மவராசி, 

நல்ல தாயி, உலகமாதா, உண்ளம வபசுவாள், நல்லமாதிரி, 

ஏளழக்கு இரங்குவாள், ஒருவருக்கும், தீங்கு நிளனக்க 

மாட்டாள், நம்ம மவராசா இருக்காரு, இராசாதி ராசா, 

நபரிய நகாளடயாளி, நல்ல குணசாலி, எல்லாருக்கும் 

உபகாரி. ஏவதா காலவித்தியாசம் நபால்லாத காலம், 

காசாளசப் பிடித்த காலம், நல்லவருக்குத் தீங்கு வருகுது, 

இளணபிரியுது, துளண நீங்குது, ஐவயான்னு இருக்காங்க, 

பத்துத் திங்கள் பறக்குது; அறிவாளி வாராங்க; அன்பு 

பிறக்குது. அருள் வளருது, துன்பம் நீங்குது, துயரம் ஒழியுது, 

கவளல மாளுது, கலக்கம் சாவுது, ஐயாவும் அம்மாவும் 



 

சந்வதாசம் அளடயுராங்கா, எல்லாருக்குங் நகாடுக்கிராங்க, 

மவராசி, மவராசா, நலம் வருகுது! நலம் வருகுது!! நலம் 

வருகுது!!!  

(மளறதல் காட்சிமுடிவு) 

காட்சி 9  

உறுப்பினை்: வபகன், கண்ணகி, வதாழியர.் 

காலம்: முற்பகல். 

இடம்: அந்தப்புரம். 

 (கண்ணகி வதவி, வபகனின் நகாளடத்திறத்ளதக் குளற 

கூறியதால் வபகன் சினமுற்று அவளள நவறுக்க , அதனால் 

அவள் காடுநசன்று தனித்திருக்க உறுதி நகாள்ளல்.)  

[கண்ணகி ஓய்ந்த முகத்துடன் நிற்றல் - வபகன் அவளள 

அளடதல்] 

தபகன்: அன்வப நசந்தாமளரளய ஒத்த நின் முகப்நபாலிவு 

இன்று என்றுமில்லா வளகயில் மாறுபட்டிருக்க நிகழ்ந்த 

நிகழ்சச்ிகள் யாளவ? நின் உடற்கு ஏவதனும் ஊறு 

ஏற்பட்டதா? அன்றி நினக்கு எவவரனும் தீங்கு எண்ணினரா?  

கண்ணகி: அவ்வாறு ஒன்றுமில்ளல நாதா ! எனது உடலில் 

எத்தளகய பிணியும் இல்ளல. தங்களிடத்து அன்பு நகாண்ட 

அடியாளள இந்நில உலகில் யாவரனும் தீங்கு நசய்ய 

இயலுமா?  

தபகன்: கண்வண ! கண்ணகி பின்னர,் நின் மனத்ளதத ்

துன்பம் நசய்து நிற்கும் நபாருள்தான் என்ளன? நின் 

முகந்தான் நின் உள்ளக் கலக்கத்ளத நவளியிடுகின்றவத.  

கண்ணகி: ஆம், என் துளணவ! எனக்கும் ஒரு துன்பம் 

உளது. அஃது என் உடற்பிணியன்று ; உளப்பிணிவய ஆகும். 



 

அதுவும் வநற்றுத ் தாங்கள் மளலக்குச ் நசன்று 

வந்ததிலிருந்து மிகுந்துளது.  

தபகன்: என்ன! நீ கவளல நகாள்வதற்கு நான் மளலக்குச ்

நசன்று வந்ததுதானா காரணம்? வியப்பினும் வியப்பு! 

அப்படி யான் மளலயில் என்ன நசய்ததாக நீ 

கருதுகின்றாய்? என் நசயலுக்கும் நின் மனத்தாங்கலுக்கும் 

என்ன நதாடரப்ு? என் நசயலால் நின்மனம் புண்படக் 

காரணந்தான் என்வன?  

கண்ணகி: என் நாயக! என்ளனப் நபாறுத்தருள வவண்டும். 

அடியாள் தங்கள் உடலில் பாதியல்லவா? தங்களது 

வாழ்க்ளகளய முட்டின்றி நடத்துதற்கு எளிவயனின் 

துளணயும் இன்றியளமயாது வவண்டாமா? தங்களது 

வாழ்க்ளகயில் ஏற்படும் நன்ளம தீளமகளுக்கும் 

இவ்வுலகத்தில் மட்டும் அன்று மறுளமயிலும் தங்கவளாடு 

உடன் இருந்து பங்குநகாள்ளும் உரிளம அடிவயனுக்கு 

உரியது என்பளதத ் தாங்கள் 'ஏன் மறந்துவிட்டீரக்ள் ? 

தாங்கள் இவ்வாறு கூறின், தங்களது நலதள்தவய நாளும் 

கருதும் என் மனம் ஏன் புண்படாது? தாங்கள் கண்ணாக 

விருக்கும்வபாது அடியாள் அளதக் காக்கும் இளமயாக 

வன்வறா இருக்கின்வறன்? வமலும் மளனவியாவார ்

கணவற்கு இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் உடனிருந்து அவற்கு 

உலகியலில் உற்ற அளமசச்ாகவும் இருப்பதற்குரியார ்

என்பளதத ்தாங்கள் அறியாதவரக் ளல்லவவ?  

தபகன்: கண்ணகி! நீ உளரப்பன யாவும் உண்ளமவய. நின் 

மனதள்தத ் துயரிலாழ்த்தும் என் நசயல்தான் என்ன 

என்பளத யன்வறா யான் அறிய விரும்புவது.  

கண்ணகி: நபரும! என் மனதள்த வருத்துவது தாங்கள் 

மிகவும் விரும்பி ஓர ் அழகிய மயிலுக்குக் குளிர ் நீங்கும் 



 

எனக் கருதித ் தங்களது வபாரள்வளய அளித்த நசயவல 

ஆகும். 

தபகன்: ஆ! என்ன நசான்னாய்? அப்படியா! கண்மணி, என் 

நகாளடத்திறனா நின் மனதள்த வருத்துகின்றது?  

கண்ணகி: காதல! நான் கருதுவளதத ் தாங்கள் தவறாக 

உணரக்ின்றீரக்ள். தங்களது நகாளடதத்ிறளன அடியாள் 

புறக்கணிக்கவில்ளல. "அன்பிற்கு முண்வடா அளடக்குந் 

தாழ்" என்பர ்ஆன்வறார.் ஆனால் அதற்கும் ஓர ்அளவு உளது. 

முன்னரப்் பறம்பிற் வகாமான் பாரி வள்ளல் ஓரறிவு 

உயிராகிய ஒரு முல்ளலக் நகாடிக்குத ் தன் அழகிய வதர ்

என்றும் பாராது அதன் பக்கல் நிறுத்தி அதளனப் 

படரவிடுதத்னன். அத்வதரும் அக்நகாடி 

வளரவ்தற்காகவாவது பயன்பட்டது. பின்நனாருநாள்: ஆய் 

அண்டிரன் நாக நாட்டினின்றும் தான் -அருளமயாகப் 

நபற்ற வபாரள்வளய ஆலமரத்தின் நிழலில் வீற்றிருந்த 

சிவநபருமானுக்கு அளித்தனன் என்றால் அதுவும் 

ஏற்புளடத்தாகும். வமலும் தகடூர ் புரந்த அதிகன் தான் 

அரிதிற்நபற்ற நநல்லிக் கனிளய நீர ் வவட்ளகயுற்ற 

ஒளளவயாருக்கு வழங்கினான். அவன் நசயலால் உலகம் 

தளழக்க அம்ளமயார ் பன்நனடுங்காலம் வாழ்ந்து பல 

நதாண்டுகள் ஆற்றினார.் எனவவ நகாளடமடம் 

என்றதனால் ''நகாடுத்தற்குப் பிறிநதாரு நபாருள் 

இருப்பினும் அதளனக் கருத்திற்நகாள்ளாது, தன்பால் 

நகாடுதத்ற்குரிய நபாருளின் வமன்ளமளயயும் உணராது, 

அப்நபாருளள உவந்து. அப்நபாழுவத நகாடுப்பதுவவ 

யாகும்" என்பது தாவன நபாருந்தும். அக்நகாளடயால் பிறர ்

பயன் நபற வவண்டாமா? தாங்கள் மயிலுக்கு அளித்த 

வபாரள்வயால் அம்மயிலுக்கு ஏதாவது பயன் உண்டா ? 

மளழயால் நளனந்தாலும் நவயிலால் உலரந்்தாலும் 

பனியால் விதிரத்்தாலும் உடலில் எதத்ளகய துன்பமும் 



 

நபறமுடியாதவளகயில் இயற்ளக வாழ்ளவப் நபற்றுள்ள 

அப்பறளவ தாங்கள் அளிதத் வபாரள்வளயக் நகாண்டு 

என்ன பயளனப் நபறப் வபாகின்றது. இசந்சயல் எல்லாம் 

அறமாகாது என்பவத அடியாளின் துணிபு. அதுபற்றிவய என் 

உள்ளமும் கவல்கின்றது.  

தபகன்: (விளரந்து எழுந்து நின்று, சினத்துடன்) கண்ணகி 

அறிந்வதன்! அறிந்வதன்! என் நகாளடயின் முளறளயச ்

சீரந்சய்ய வல்லவள் நீவயா? நன்று ! நன்று! 

நின்வபளதளம!(தனித்து வந்து) இனி இவளுடன் வபசுவதும் 

கூடாது. முன்நனாரு நாள்- நான் பலருக்கும் நகாடுப்பது 

முளறயன்று என்றாள். இன்று என் நசய்ளகளயவய 

கண்டிக்கத் துணிந்தாள், என்வன இவளது அறிவீனம். 

மளனவி என்பாள் கணவனுடன் அவன் புரியும் 

நதாண்டுகட்குத் துளணநின்று அவற்ளற நிளறவவற்ற 

வவண்டும் என்பளத விட்டு, தளட கூறுகின்றவளள 

என்நனன்வபாம்? "காதல் மளனயாளும் காதலனும் 

மாறின்றித ் தீதில் ஒரு கருமம் நசய்ப" என்பர ்ஆன்வறார.் 

அவ்வாறின்றி என் நசயலில் முரண்படும் இவளள இனியும் 

உடன்நகாண்டு எசந்சயளலயும் என்னால் நசய்ய இயலாது. 

ஆகவவ இவளுக்கு நல்லறிவு பிறக்கும் வளரயில் இவளது 

தாயகத்தில் இவள் இருப்பவத நலமாகும். ஆதலால் இன்வற 

இவளள இவள் தாயகம் வபாக்குவவன். (கண்ணகிளய 

வநாக்கி) மாவத! நீ இன்வற நின் தாயகம் நசல்வாய். நான் 

நசன்று வருகின்வறன். (நசல்லல்) 

கண்ணகி: (தனித்து) ஆ நதய்வவம! இதுவவா நின்நசயல் ! 

ஏ! மளலநகழுநாடா! மாவண்வபக! நான் தளடகூறாது 

இன்வன என் தாயகமா நசல்லல் வவண்டும், ஆ! என்ளன நீ 

அறியாய் வபாலும். அன்று என்ளன அனற்கடவுள் 

சான்றாகப் நபரியார ்பலர ்முன்னிளலயில் இன்றிருந்து 

நின்ளன இகத்தும் பரத்தும் பிரிவயன், எனக் ளகப்பற்றிய 



 

நசயலிளன மறந்தளனவயா? நன்று ! நன்று! நின் நசயல்! 

குழவி அன்ளனளயக் கருதாவிடினும், அன்ளன 

அதனிடத்துக் நகாண்ட அன்ளபக் ளகவிடுவவளா? யானும் 

நின் மளனவி யல்லவளா? நீ என்ளன மறந்தாலும் யான் 

நின்ளன மறக்க ஒண்ணுமா? எனக்குற்ற தாயும், 

தந்ளதயும், ஆசானும், சான்வறானும் நதய்வமும் ஆய நீ 

எவ்வாறு என்ளன மறுக்க இயலும்? ஏவதா என் 

ஊழ்விளனயின் விளளவு வபாலும். 'ஊழ்விளன உருத்து 

வந்தூட்டும்' தன்ளமத்தாதலால் அதளனத் தடுக்க எவரால் 

ஆகும்? என்ளன நீ மணந்து நகாண்டு நினக்குத் 

துளணயாக்கிக் நகாண்டபின் எனக்குத ்தாயகம் ஏது? 

இதளன நீ உணராதது என்ளன? நின் மனம் மாறுபட்டது 

வபாலும். ஆ! ஆவது தாவன வரும். (வமல் வநாக்கி) ஏ! 

இளறவ எல்லாவற்றிற்கும் நீவய துளண யாவாய் 

(வதாழிளய வநாக்கி) ஏ! வதவி! இனி யான் இங்கு இருத்தல் 

கூடாது. என் உயிரத்்துளணவர ்என் மனப்பான்ளமளய 

உணராது என்மீது நவறுப்புக் நகாண்டார.் என்ளனக் 

காணுந்வதாறும் இனிசச்ீற்றங் நகாள்வார.் அவர ்மனமும் 

துன்புறும். வமலும் வமலும் நவறுப்புக் கிடமாகுவம நயாழிய 

இணக்கத்திற்கு இடமில்ளல. ஆதலால் நம் நாட்டிற்குரிய 

நபாதினிவளர மீதுள்ள அவசாகு நிளறந்த பூங்காவில், 

அவர ்மனம் என்மீது திரும்புமாறு நம் குலக்நகாழுந்தாம் 

முருகவவளின் அருளள நாடி வநான்பு வநாற்வபன். நீயும் 

எனக்குத் துளணயாக வருவாய்! ஆங்கு உளறவதற்கு 

வவண்டுவனவற்ளறத் திட்டஞ் நசய்வாயாக ! நாம் இன்வற 

ஆண்டுச ்நசல்லவவண்டும்.  

தெவி: தாவய! அவ்வாவற நசய்கின்வறன். 

[வதவி உடந்சல்லல் - கண்ணகி துயருடன் நிற்றல்.]  

காட்சி முடிவு.  



 

காட்சி 10  

உறுப்பினை்: கண்ணகி, வதவி, நங்ளக , குறத்தி, கபிலர ்

அரிசில் கிழார.் 

காலம்: முற்பகல். 

இடம்: நபாதினி மளலசச்ாரல். 

[கானகத்திருந்த கண்ணகியிடம் குறதத்ி வதான்றிக் குறி 

கூறிசந்சன்றதும், புலவர ் நபருமக்கள் ஆண்டுசந்சன்று 

வதரத்ல் நமாழி புகன்று வபகனிடம் அளழத்துச ்நசல்லல்]  

தெவி: அம்மா கண்ணகி! தங்கள் காதலர ் தங்கள் மீது 

நகாண்ட அன்ளப அகற்றுமாறு சூழ்ந்தவர ் யாவரா? 

அம்ளமவய தங்களளக் காணுந்வதாறும் கண்நடனக் 

காமுற்றவர ் இன்று வவம்நபனத ் தங்களள நவறுத்து 

வநாக்கச ் சூழ்ந்தவர ் எவவரா? ஆ! நகாடுளம நகாடுளம! 

அன்னவர ் சூழுளர நஞ்சினும் நகாடிது ; மளலயினும் 

நபரிது. 

கண்ணகி: வதவி ! இதற்கு நாம் என்ன நசய்ய வல்வலாம். 

மிகுந்த பசுக்கள் கூடியிருப்பினும் ஒரு கன்று அக்கூட்டத்தில் 

உள்ள தன் தாளயவய நாடிச ் நசல்வளத நீ காண 

வில்ளலயா? சிறந்த வாய்ப்புக்களளப் நபற்றிருந்தாலும், 

ஒருவர ் நசய்த ஊழ்விளன அவளரவய நதாடரந்்து வந்து 

பற்றும் தன்ளமத்தாகும். ஆதலால் நாம் பிறளர வநாவதால் 

ஆய பயன் என்ன?  

நங்ரக: அம்ளமவய! தாங்கள் கூறுவதும் உண்ளமவய. 

நம்மால் ஆவது என்ன இருக்கிறது? எல்லாம் இளறவன் 

நசயல். ஏ! இளறவ! எம் தளலவியின் துயரிளனக் 

களளவாய்! 



 

குறெ்தி: (மளறவில்) கூளடமுறங் கட்டளலயா! அம்வம ! 

கூளட! 

தெவி: அம்மா ! ஏவதா கூவுதல் வகட்கின்றவத!  

குறெ்தி: (மளறவில்) பசள்ச குத்தளலயா! அம்வம! பசள்ச!  

நங்ரக: அம்மா கண்ணகி! குறத்தியின் குரல் ஒன்று 

வகட்கின்றது. நம் நகரப்்புறம் நாளலந்து நாட்களாக ஒரு 

குறத்தி, பாண்டிய நாட்டுக் குறத்தியாம், நன்றாகக் குறி 

நசால்லுகிறாளாம். இங்வக கூவிக் நகாண்டு வருபவள் 

அவளாகத்தான் இருக்க வவண்டும். அவளள இங்கு 

அளழத்து வரலாமா?  

கண்ணகி: நங்காய்! என்ன நீயும் அறிவில்லாதவள்வபாலப் 

வபசுகின்றளனவய! குறியாவது, வகாடங்கியாவது. 

என்னவமா அளவகளில் எல்லாம் எனக்கு மனப்பிடித்தம் 

இல்ளல. வவண்டுமானால் உன் விருப்பப்படி நபாழுது 

வபாக்கிக்நகாள். 

குறெ்தி: குறிகள் வகட்களலயா ! அம்வம! குறி! (நவளிவரல்) 

நங்ரக: ஏ குறத்தி! இங்வக வா. 

குறெ்தி: அம்மா! இவதா வந்து விட்வடன்.  

நங்ரக: ஏடி! நீ யார?் எந்த ஊர?் என்ன வபர?் 

குறெ்தி: அம்மா! நான் நதற்வக நவகுதூரம். நதன்பாண்டி 

நாடு, நபாதிய மளலக் குறத்தி, கூளடமுறங் கட்டுவவன், 

குறிகள் நசால்லுவவன், ஒண்டாத நபண்களும், பின் 

ஓடிவரும் ளம தருவவன். (அளவளய வநாக்கி, உங்களில் 

யாருக்காவது நகாஞ்சம் வவண்டுமா?) அண்டாத 

ஆண்களளயும் ஆட்டி ளவக்கும் ளம தருவவன். 

(கண்ணகிளய வநாக்கி) ஏனம்மா! உங்களுக்குக் நகாஞ்சம் 

தரலாமா? என் பாட்டி எயினி என்றால் தான் 



 

உங்களுக்நகல்லாம் நதரியுவம! அவள் வபரத்்தி குறிஎயினி 

நான். 

“ மந்தமாருதம் வளரும் மளலநயங்கள் மளலவய!  

 வடகளலநதன் களலபயிலும் மளலநயங்கள் மளலவய! 

 கந்தவவள் விளளயாடும் மளலநயங்கள் மளலவய!  

 கனகநவ மணிவிளளயும் மளலநயங்கள் மளலவய!  

 இந்தமா நிலம்புரக்கும் நசந்தமிழ்த்தாய் அம்வம!  

 இன்பமுறும் நதன்நபாதிய மளலநயங்கள் மளலவய!"  

தெவி: ஏனம்மா ! நபாதியமளலயின் நபயளரக் 

வகட்டிருக்கின்வறாம்; வநரில் பாரத்த்தில்ளல. வடகளல 

நதன்களலபயிலும் மளல என்றாவள! வடநமாழியும் 

நதன்நமாழியும் அங்வக படிப்பாரக்வளா?  

கண்ணகி: வதவி! அப்படியன்று. வடநமாழியும் நம் 

நசந்தமிளழ விரும்பிக் கற்கும் மளலநயன்பது 

நபாருளாகும் வபாலும்.  

தெவி: ஏ குறத்தி! உங்கள் மளலயின் நபருளமளயக் 

வகட்கக் வகட்க இனிளமயாக இருக்கிறது. அதன் 

நபருவளப்பங்களள எல்லாம் கூறுவாயாக. அது நபரிய 

காடடரந்்த மளலயாயிற்வற! சிங்கம் புலி கரடிகநளல்லாம் 

இருக்குவம; அங்வக நீங்கநளல்லாம் எப்படிக் குடி 

யிருப்பீரக்ள்?  

குறெ்தி: அம்மா! அது நபரிய முனிவரக்ள் இருக்குமிடம். 

சிங்கம் புலிகள் எல்லாம் எவருக்கும் ஒரு தீங்கும் 

நசய்யாதம்மா!  

“சிங்கமும்நவங் களிறுமுடன் விளளயாடும் ஒருபால்,  

சினப்புலியும் மடப்பிளணயும் திளளதத்ிடுமங் நகாருபால்  

நவங்கரடி மளரயிநனாடும் விளளயாடும் ஒருபால் 

விடஅரவும் மடமயிலும் விருந்தயரும் ஒருபால் 

அங்கணமர ்நிலங்கவிக்கும் நவங்கவிளக நிழற்கீழ்  



 

அம்நபான்முடி சூடுநமங்கள் அரிய தமிழ்ச ்நசல்வி  

நசங்கமலப் பதம்பரவும் கும்பமுனி பயிலும் 

நதன்நபாதிய மளலகாண்மற் நறங்கள்மளல யம்வம!"  

தெவி: எயினி ! உங்கள் மளலயின் நபருளம எங்கள் 

மனத்தில் நபருவியப்ளப உண்டாக்கி விட்டது. உங்கள் 

உணவு, நசயல் முதலியவற்ளறக் கூறுவாயாக.  

குறெ்தி: அவ்வாவற கூறுகின்வறன் வகளுங்கள். 

 

"நகாழுங்நகாடியின் விழுந்தவல்லிக் கிழங்குகல்லி  

 எடுப்வபாம் 

குறிஞ்சிமலர ்நதரிந்துமுல்ளலக் நகாடியில்ளவத்துத்  

 நதாடுப்வபாம் 

பழம்பிழிந்த நகாழுஞ்சாறுந் வதறலும்வாய் மடுப்வபாம்  

பசுந்தளழயும் மரவுரியும் இளசந்திடவவ உடுப்வபாம்  

நசழுந்திளனயும் நறுந்வதனும் விருந்தருந்தக்  

  நகாடுப்வபாம் 

சினவவங்ளகப் புலித்வதாலின் பாயலிற்கண் படுப்வபாம்  

எழுந்துதமிழ்த ்தாய்காலில் விழுந்துவிளன நகடுப்வபாம்  

எங்கள்குறக் குடிக்கடுத்த இயல்பிதுகாண் அம்வம" 

தெவி: எயினி ! நன்று ! நன்று !! இருக்கட்டும் குறிபாரக்்கத ்

நதரியும் என்றாவய; நீ தக்கவர ் எவருக்வகனும் குறி 

நசால்லிய துண்டா ? குறி எப்படிச ்நசால்லுவாய். ளகக்குறி 

பாரப்்பாயா? அன்றி முகக்குறி பாரப்்பாயா? அல்லது முறக் 

குறி பாரப்்பாயா? 

குறெ்தி: எல்லாக் குறியும் பாரப்்வபன் அம்மா .  

"முன்நனாருநாள் தமிழன்ளன முகக்குறிபாரத்் தவட்கு  

முத்தமிழ்வதர ்புலவரக்ளளப் நபறுளவநயன்று  

 நசான்வனன் 



 

பின்நனாருநாள் உளமபாகன் நபயரிளனக்நகாள்  

 நபரியான் 

பிறந்துநிளனக் கரந்ளதயிவல புரந்திடுநமன் றுளரத்வதன்.  

இன்னும்அவன் துளணயாக இளசந்துபணி புரிவவார ் 

இருநமாழிவதர ்கதிவரசன் முதற்பலநரன் றுளரத்வதன்.  

நசான்னகுறி எல்லாம்என் நசாற்படிவய பலிக்கும்  

நதாகுத்துநீ நிளனதத்குறி இனிசந்சாலக்வகள் அம்வம''  

தெவி: நல்லது எயினி! எங்கள் தளலவியின் முகதள்தப் 

பாரத்்துக் குறிநசால்லு பாரப்்வபாம்.  

குறெ்தி: அம்மா இந்தக் குறத்திக்கு ஒருபிடி வசாறும் ஒரு 

சிறு துணியும் நகாடுங்கள். இந்தத் தளலக்குக் நகாஞ்சம் 

எண்நணய் வாருங்கள். 

"நன்நறல்லாம் உளடயதிரு நாசச்ியவர இந்த 

நாயினுக்குப் பிடிவசாறும் சிறுதுணியும் நல்காய்! 

உன்றன்வபர ்வாழ்வாக உறுகணவன் அம்வம!  

உளனப்பிரிந்வத மதிமயங்கி உணரவ்ுஅழிந் திட்டான்.  

குன்றினில்வாழ் இக்குறத்தி நகாடுக்குளமயின் திறம்பார ் 

குறித்துமுகம் தனிலிடுவாய் நகாண்டகுளற தீரும்  

இன்றிந்தப் நபாழுதிலவன் இங்குவரக் காண்பாய்  

எக்குறிதப் பினும்தப்பா திக்குறிபார ்அம்வம!'' 

நங்ரக: ஏ குறத்தி! மிக நன்று ! இளத ஏற்று மகிழ்வாய்!  

குறெ்தி: நீங்கள் நீடுவாழ்க! நான் வபாய் வருகிவறன். 

இன்னும் எப்நபாழுதாவது என் உதவி வவண்டியிருந்தால் 

நசால்லி அனுப்புங்கள். உடவன வருகிவறன்.  

கூளடமுறங் கட்டளலயா ! அம்வம! கூளட! 

பசள்ச குத்தளலயா ! அம்வம! பசள்ச! 

குறிகள் வகட்களலயா ! அம்வம குறி !  



 

(குறத்தி நசல்லல்.) 

தெவி: அம்மா! இக்குறத்தி, தங்கள் கணவர ் விளரவில் 

தங்களளச ் சாரவ்ார ் எனக் கூறிய நற்குறிகளளக் 

வகட்டீரக்ளா?  

கண்ணகி: என்னடி வதவி இத்தளகய விளளயாட்டுக்க 

நளல்லாம் என்னிடம் புகலாவத என முன் கூறியது 

நிளனவில் இல்ளலயா?  

தெவி: அம்மா! நபாறுத்தருள்க! (சற்று அப்பால் வநாக்கல்) 

யாரது அங்வக வருபவர?் (உற்று வநாக்கல்) அம்மா! அம்மா!! 

நம்புலவர ் நபருமான் அரிசில்கிழாரும், பிறரும் 

வருகின்றனர ்அம்மா .  

கண்ணகி: (விளரந்து எழுந்து நின்று) ஆ அப்படியா! 

வரட்டும். (புலவரக்ள் உள்வள நுளழதல்) புலவர ்

நபருமக்கவள! வருக! வருக! இவண் அமருக. தங்கள் 

வரவால் நலம் நபருகுக! தாங்கள் இவண் 

எழுந்தருளினளமக்கு என் உளமாரந்்த வணக்கம் தங்கட்கு 

உரியதாகுக!  

கபிலை:் வாழி! நங்காய் வாழி! அரிசில் நபரும! இவண் 

அமருங்கள். (அரசிளய வநாக்கி) அன்னாய் யான் ஊரில் 

இல்லாத காலத்து நிகழ்ந்த நிகழ்சச்ிகள் யாவும் அறியப் 

நபரிதும் வருந்துகின்வறன். ஊர ்வந்ததும் நசய்தி யுணரந்்து, 

வநவர இங்கு வந்துள்வளன், யான் கூறும் நமாழிகட்குத ்

தாங்கள் நசவிசாய்த்தருள வவண்டும். கழிந்தது கருதி 

வருந்துவது அறிவீனமாகும். ஆனால் நமக்கு வநரந்்த இன்ப 

துன்பங்களள நநடிது சிந்தித்து, அவ்வின்ப துன்பங்களால் 

நாம் எப்நபாருளள அறிவுறுத்தப் நபற்றிருக்கின்றாவமா 

அவற்றின்வழி நின்று நாம் நம்ளமச ்சீரத்ிருத்திக் நகாள்ள 

வவண்டுவமயன்றிக் கவளலயுற்று வருந்துவதால் என்ன 

ஆகும்? கற்பின் நடுநாயகமாய் விளங்கும் நினக்கும் 



 

தக்காரினதத்னாய் எசந்சயளலயும் ஊன்றி வநாக்கி 

விளனப்படுத்தும் நின்கணவரக்்கும், வநரந்்த இப்பிரிளவ 

எம்மவனார ் ஆற்றுதற்கில்வலாம். ஆதலால் நீ எங்களது 

வவண்டுவகாட் கிணங்கி, இன்வன எங்களுடன் வபாந்து நின் 

கணவனுடன் கூடி வாழ்வாயாக! நீ, நின் கணவன் நின்ளன 

ஏற்கும் முளறயில் முரண்படுவான் என ஐயுறவவண்டாம். 

எங்கள் முன்னிளலயில் நின்ளன அவன் கண்டநபாழுவத, 

மிகு மகிழ்சச்ியுடன் வரவவற்பான். வமலும், நின்ளனக் 

காணாது நின் குடிமக்களும், மளழயின்றி வாடி நிற்கும் 

பயிளரப் வபான்று வாடி இருக்கிறாரக்ள் என்பளதயும் 

அறியவவண்டும்.  

அைிசில்கிழாை்: கற்பின் நங்ளகயாம் கண்ணகி! நின் 

வருளகளயக் குறித்து யான் மிகுதியும் கூற 

விரும்பவில்ளல. நினக்குத் நதரியாதன ஒன்று மில்ளல. 

எத்தளகய துன்பம் வரினும், துயரம் வருத்தினும், 

கவளலயால் மனம் வாடினும், இல்வாழ்க்ளகளய நடாத்தும் 

காதல் மளனயாளும் காதலனும், அற்ற குளத்தின் ஆம்பலும் 

நகாட்டியுமன்ன, ஒட்டி நிற்றளலவிட்டுத் தடட்ி 

நடக்கலாகாது என்பது நீ அறியாததன்று. ஆதலால் 

அன்னாய்! நீ இப்நபாழுவத நின் கணவன்பாற் வசருவாய்.  

கண்ணகி: நபரியீர ் ! தாங்கள் கூறும் நமாழிக்கு 

மறுமாற்றங் கூறும் வலிளம எளியாளிடம் இல்ளல. என் 

தளலவர ் என்ளன நவறுதத்வதா டளமயாது அன்று 

என்ளனக் ளகப்பற்றிய காலத்து ஆன்வறார ்முன்னிளலயில் 

இன்றுவபால் என்றும் இளடயறா அன்புடன் இருப்வபன் 

என்று கூறிய உறுதிநமாழிளயயும் மறக்க வநரந்்தவத 

என்றுதான் என் உள்ளம் எரியின் இழுநதன உருகுகின்றது. 

எனினும், வபரறிவும் நபருந்தளகளமயும் எம் வபான்றாரின் 

நலதள்தயுவம நாடும், தங்களது திருநமாழியின் வழிவய 

நின்று, என் குளறளயப் வபாக்குவவன்.  



 

கபிலை:் (வதவிளய வநாக்கி) வதவி! விளரவில் நகர ்நசல்லத ்

திட்டஞ் நசய்வாய். நாங்கள் நசன்று மங்ளக நல்லாள் 

நசல்லுதற்குற்ற மணிநநடுந்வதர ் நகாணரவ்வாம். 

(நசல்லல்.)  

தெவி: நபரும! அவ்வாவற விளரவில் ஆவன நவல்லாம் 

திட்டம் நசய்கின்வறன்.  

(காட்சி முடிவு.) 
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[தமிழ்ப்நபருந் தளலவரக்ள் வபகனிடம் இல்வாழ்க்ளகயின் 

நலதள்த விளக்கி, கண்ணகிபால் அவன்நகாண்ட 

நவறுப்ளப நீக்கி, இருவளரயும் நல்லறம்படுத்தி, புகழுடன் 

அவரக்ள் நீடுவாழத் தமிழன்ளனயின் தாள்களளப் 

பரவுதல்.] 

இடம்: அரசளவ. 

காலம்: பிற்பகல். 

உறுப்பினை்: வபகன், காவலன், கண்ணகி, வதவி, 

அரிசில்கிழார,் கபிலர,் பரணர.்  

(வபகன் தனித்திருதத்ல்.) 

காவலன்: ஆவியர ்குடியின் ஆண்டளகவய! நின் திருவடித ்

தாமளர என் முடிக்கு அணியாகுக. நம் வகாயிற் 

களடவாயிலின்கண் புலவர ் நபருமான் அரிசில்கிழார,் 

கபிலரும் பரணரும் சூழநின்று உள்வள வர, தங்களது 

ஆளணளய எதிரவ்நாக்கி யுள்ளார.்  

தபகன்: ஆ! அப்படியா! நம்புலவர ்நபருமக்களா ! இன்வன 

தளடகூறாது பணிந்து, உள்வள அளழத்து வருவாய்! 

விளரந்து நசல்க.  



 

காவலன்: தளலவ! அவ்வாவற அடிவயன், அளழத்து 

வருகின்வறன். (காவலன் விளரந்து நசன்று புலவர ்

நபருமக்களள அளழத்துவரல்)  

தபகன்: வருக! புலவீர!் வருக! வருக!! இவண் அமரக்! 

(புலவரக்ள் அமரத்ல்.) நீவிர ்மூவரும் ஒன்று கூடி முசச்ுடளர 

நயாப்ப , ஈண்டு எழுந்தருளியளமக்கு யான் யாது 

புரியவல்வலன். தங்களது வரவு நல்வரவாகுக! 

அைிசில்கிழாை்: அன்பின் வழிவய அவனிளய அடிளம 

நகாண்டு, நகால்லும் வபாரில் நவல்லும் வலிளமமிக்க வபக! 

நல்வாழ்வு நபறுக. எவர ்இரப்பினும், அவரக்்கு வவண்டும் 

அரிய அணிகலனும், பிறவும் நகாடுக்கும் நபற்றிளமயன் 

நீயல்லவா? ஆதலால் நீ மனமுவந்தளிக்கும் நபாருளளப் 

நபற்றுச ் நசல்ல இவண் யாம் வந்வதம் அல்வலம் ! சிறிய 

யாழில் நசவ்வழிப் பண்ணுடன் நின் நபருளமளய யாம் 

விரும்பிப் பாட நீ மனங்நகாள்வாய் என்றால் இன்று யாம் 

விரும்பியளத நீ மனமுவந்து தருதல் வவண்டும்  

தபகன்: நபரும! தாங்கள் ஏன் என்பால் அத்தளகய ஐயங் 

நகாள்ள வவண்டும்! யாவன தங்களது அடிளமயல்லவா.  

அைிசில்கிழாை்: தளலவ! அவ்வாறாயின், யான் 

நசால்லுவளத நீ நசவிசாய்தத்ருள வவண்டும். நின்னரும் 

மளனவியாய, கற்பின் நகாழுந்தாம் கண்ணகி வதவி நீ 

அருளாளமயால், கண்டவர ் இரங்க, நமலிவுற்றுப் 

நபாலிவற்று வருந்துகிறாள் என்பளத, குளிரால் நடுங்கி 

வாடும் எனக்கருதி ஒரு மயிலுக்கு நாகநீலக் கலிங்கத்ளத 

நல்கிய நின்மனம் உணராதிருத்தல் அழகாகுவமா? நபரும! 

நீ இன்வன நின்மளனவியின் கூந்தலில் குளிரந்்த 

மலரக்ளளச ் நசருகி அன்புடன் அளழத்துவர நினது 

குதிளரகளள நின் வதரிற் பூட்டுவாய்.  



 

கபிலை:் சினத்வதாடு புரியும் வபாரத்ந்தாழிலும், 

மறுளமப்பயன் கருதாது அளிக்கும் நகாளடத்திறனும், 

காற்நறனக் கடிதுநசல்லும் வதரிற் பூடட்ிய குதிளரகளும், 

முருகவவளள வழுத்தும் நநஞ்சமும், நகாண்ட வபக! 

நின்புகழ் நநடிது ஓங்குக! புலவனாகிய யாவனா ஒரு 

அந்தணன் ஆவவன். அந்தணர ் ஆவவார ் எவ்வுயிரக்்கும் 

தண்ணளி சுரக்கும் தன்ளமய ராதலால் அவரது நசால்வழி 

நிற்றல் அறமுளடதத்ாகும். ஆதலின் என் சிறுநமாழிளய 

நின் கருத்தில் நகாண்டருள வவண்டும். நீவயா இம்மளல 

நாட்டின் தளலவன்; இங்குள்ள வவடட்ுவ மக்கள் மளழ 

வவண்டுநமனக் கருதினால், தங்களது வழிபடு நதய்வமாம் 

முருகவவளள வழிபடுகின்றனர;் அவனதருளினால் மளழ 

நபாழிகின்றது; அவரக்ளும் நீரவ்ளம் நபற்றளமயால் 

வதனும் திளனமாவும் மிகுதியாகப் நபற்று மகிழ்கின்றனர;் 

ஆதலால் நின் குடிமக்கள் வானம் சுரக்க முருகவவளள 

வழிபடுவளதநயாப்ப, அக்குடி, மக்களினும் சிறந்த நின் 

இல்லக் கிழதத்ியும் நின்னருளளவய நாடி 

வரங்கிடக்கின்றாள். நநருநல், யாம் எம் சுற்றத்துடன் அவள 

திருப்பிடம் நசன்றவபாழ்து, நின்ளனயும், நின் 

மளலவளத்ளதயும் பாடிவனம். அக்காளல துன்பம் 

மிகுதியினால், அடக்க முடியாத நிளலயில் அவளது கண்கள் 

ஓர ்அருவி என நீளரச ்நசாரிந்தன. அக்கண்ணீ ர ்அவளது 

மாரப்கம் எல்லாம் வழிய, வமகக் கூட்டங்கள் கருத்துக் 

களனப்பளத நயாப்ப, அவள் நின் அருளளவய நிளனந்து 

நநஞ்சளடக்கத ் துயரமுற்று வாடிக் கதறி நின்றாள் 

என்பளத நினக்கு உணரத்்தும் கடப்பாடு உளடவயம்.  

பைணை்: வள்ளால்! யாம் கூறுவளதத ் தளடகூறாது 

ஏற்றுக்நகாள்வாய்! நீ, பூங்நகாம்பளனய நின் மளனவிக்கு, 

அருநளாழுகு உள்ளத்தனாய்த் தண்ணளி நசய்யாதிருப்பது 

மிகவும் நகாடியதாகும், மணமிக்க நீல நிறமுளடய நநய்தல் 

மலளரநயாத்த அவளது கண்கள் கலங்கியுள்ளன. அருவிவய 



 

என நீளரச ் நசாரிகின்றன. அந்நீர ் அவளது மாரள்ப 

நளனத்து வழிந்வதாடுவதால் அவள் அதளனத் தனது 

காந்தள் மலரளனய கரங்களால் துளடத்துக்நகாண்டு நின் 

திளசவநாக்கித ்நதாழுது நின்று நனிமிக வருந்துகின்றாள். 

அவளுடன் சில வதாழியரும் இருக்கின்றனர.் அவரக்ள் 

எவ்வளவவா முயன்று வதற்றியும் அவள் 

வதறாதிருக்கின்றாள். நாங்கள் அவளளப் பாரத்்து எங்கள் 

நடள்பவய விரும்பும் தளலவன் வபகனுடன் நீ உறவு 

நகாள்வாயா, என்று கூறிவனாம். அதற்கு அவள் வதாழிகள் 

ஒருமுகமாக நின்று, "யாம் கண்ணகிக்கும் வபகனுக்கும் 

உறவின ரல்வலம், வபகன் எம்வபான்ற நங்ளக ஒருத்திளய 

விளழந்து பழிசந்சால்லுக்கு ஆளாகி, 

இப்பூங்நகாம்பளனயாளளயும் நீக்கினான். 

இக்கண்ணகிவயா, அவனது குற்றதள்தப் 

வபாக்குவதற்காகப் பசியால் வருந்தி உடளல வாட்டி 

வநான்பு வநாற்றுத் தன் கணவனது தாள்களளவய அல்லும் 

பகலும் மனத்தால் சிந்தளன நசய்து அறப்வபார ்

தளலநின்று வருகின்றாள். இனிவயனும் வபகனது 

அருட்டிறம் இவள்பாற் படாநதாழியின் விளரவில் இவளது 

ஆவி வவறு நல்லுலளக நாடும்; இவளது இறப்பினால் வரும் 

பழியும் அவளனவய சாரும் என்பது திண்ணம்" எனக் 

கூறியளதக் வகட்ட நான், நநஞ்சம் மிக ளநந்வதன். நீ 

பழியினின்று நீங்கியவனாய் வாழவவண்டின், அவளள 

அன்புடன் ஏற்றுப் பண்டுவபால் என்றும் நல்லறமாம் 

இல்லறதள்த நடாத்துவாயாக.  

தபகன்: புலவர ் நபருமக்கவள! நீவிர ் கூறும் நமாழிக்கு 

மாற்றுநமாழி கூறும் ஆற்றல் எளிவயனிடம் இல்ளல. 

புலனழுக்கற்ற நபாய்யில் புலவராம் உங்களது பிணக்கம், 

எம்வபான்றாரக்்கு மீளா இடுக்களணத் தருநமன்பது 

ஒருதளல. மூதவ்தாரந்சால் வாரத்்ளத அமுதம்; வமலாயவர ்

வாய்சந்சாற்கள் வகட்டல் இனிது, என்பன நவல்லாம் நம் 



 

ஆன்வறாரின் அறவுளரகளன்வறா ? ஆதலால், நபரியீர!் 

தங்கள் விருப்பின் படிவய யான் நடப்பதற்குப் நபரிதும் 

உடன்படுகின்வறன்.  

அைிசில்கிழாை்: மாநபரும் வபக! நன்று! இவதா நின் 

மளனவிளய இவண் அளழத்து வருவவன் காண்பாய்; 

இன்வன அவளள மனமகிழ்வுடன் ஏற்பாய் (நவளிசந்சன்று 

உள் நுளழதல்) அம்மா கண்ணகி இவண் வருக! (கண்ணகி 

வபகன் பக்கல் நசன்று தளலவணங்கி நிற்றல்) தளலவ! 

இவதா இருக்கின்றாள் நின்காதலி. ஏற்று மகிழ்வாய் 

(கண்ணகிளய வநாக்கி) நங்காய்! நின் கணவர ் இனி 

என்றும் நின்ளனப் பிரியார ் என்பளதத் திண்ளமயாக 

உணரவ்ாய். நினக்கு நின் கணவவன உற்ற நதய்வமாதலால் 

அவன் நசால்லும் நசாற்களுக்கு மறுமாற்றம் உளரயாது. 

அவன் அன்பின் வழி நின்று புகழ்நபறுவாய். அவன் ஏதாவது 

பிளழ புரிந்திடினும், இனிய நசாற்களாலும், அளமந்த 

நசயலினாலும், அவனது உள்ளத்ளத நின்வயப் படுத்துவவத 

நின் அணிகலனாகக் நகாள்வாய்! (வபகளன வநாக்கி) 

வபரன்புளடய வபக! நீயும் அவளது உண்ளமளய அறிந்து, 

மகளிரக்்குக் நகாண்டானிற் சிறந்த நதய்வமும், சுற்றமும் 

வவறில்ளல யாதலால் அவளுடன் ஒன்றுபட்ட 

மனத்தினனாய் என்றும் இருந்து காகதத்ின் இருகண்ணிற் 

கலந்து 'நின்ற ஒருமணிளய ஒத்து உங்கள் இருவரது 

அகத்தும் ஓர ்உயிராய்த் தளழத்து வளரும் ஒப்பற்ற அன்புப் 

பயிளர வளம்நபற வளரத்்து, நீடிய ஆயுளும், நிளறந்த 

நசல்வமும், தக்க அறிவும், தனிமுதற் நபருமானின் அருளும் 

நபற்று இல்லறம் நடாத்தி இன்பம் துய்த்துப் பல்லாண்டு 

புகழுடன் வாழ்வாயாக! நபரும! இவதா யான் தரும் 

இம்மாளலளய, நினது மளனவியும்! எங்கள் கற்பரசியுமாய 

கண்ணகிக்குச ்சூட்டி அவளது நிளறந்த அன்புடன் நினது 

சிறந்த அன்ளபப் நபாருத்தி இனிது மகிழ்ந்து 

தண்டமிழ்த்தாயின் தாளிளனப் பரவுவாய். (மாளலளய 



 

அளித்தல்; வபகன் அம்மாளலளயப் நபற்றுக் 

கண்ணகிக்குச ் சூட்டிக் களிப்புறுதல் ; யாவரும் 

தமிழ்தத்ாயின் தண்ணருளளப் பராவுதல்.) 

வாழிபல ஊழிநதாறும் வாழிதமிழ் அன்னாய்! 

ளமந்தநராடும் நதாண்டநராடும் வாழிதமிழ் அன்னாய்  

வாழிதிரு வாரக்ரந்ளத வமவுதமிழ்ச ்சங்கம் 

வாழிபல ஊரக்ளினும் தாவுமிதன் அங்கம்.  

வாழியரு வளாருருவாய் வாழுமாம வகசன் 

வாழிகளல வசரம்தியன் மாசில் தமிழ் வநசன் 

வாழிகளலக் கூடமதில் நாடியபல் வலாவர! 

வாழிதமிழ்த் தாயருளளத ்வதடியநல் வலாவர! 

வாழிபல ஊழிநதாறும் வாழி தமிழ் அன்னாய்! 

 

__________ 


